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موضوع ُم َّ
ٌ
صغ ٌر يف

الطريق إىل َف ْه ِم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها

ُأ ِع َّد هذا املوضوع ا ُمل َص َّغر لتزويد املناقشات التي س ُتدَا ُر يف املنتدى َم ْن ُع التَّهجري ومعالجة أسبابه األصل َّية وو ْعدُ االتفاق
العاملي األ َّول لالجئني يف ديسمرب/كانون األول  2019بالحقائق العاملي بشأن الالجئني
واملعلومات.

فولكر تورك (املكتب التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة)

والعربية واإلسبانية يف www.fmreview.org/ar/return
وهذا ُ
باملجانِ يف إصدا َرين ،إصدار يف
الكت ِّي ُب املنفصل ُمت ٌَاح َّ
اإلنرتنت وإصدار مطبوع ،باللغة اإلنجليزية والعربية واإلسبانية
والفرنسية .فأ َّما إصدار اإلنرتنت الذي باللغة العربية فانظره
بهذه الوصلة www.fmreview.org/ar/return-root-causes.pdf
وإن أحببت ُمدا َول َة العدد بني الناس أو َط ْبعه أو هذا وذاك معاً،
فافعل وال حرج( .فإن شئت طباعة العدد ،يرجى االنتباه إىل َّأن
قياس الصفحة هو  ،A5واستعامل خيار ‘طباعة ُكت ِّيب’ حني َض ْبطِ
الطابعة).

أليكس شوب ِردج (أوكسفام)

السلطة وتغيري املامرسة ل َد ْع ِم بناء السالم املَ ُقو ِد
ُن ِ َ
الس ُبع
مقاالت يف جز ٍء من العدد  62من نرشة الهجرة تحويل ُّ
ٍ
شت َّ
القرسية الذي يدور حول ‘العودة’ ،وهو ُمت ٌَاح باللغة اإلنجليزية محلياً

يطيب لنا أن َن ْش ُكرَ بريفني عيل ،وأنا ِبل موانجي ،وإمييل ِو ْنب َلد
ماتيز (من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)
عىل ما أ َت ْحنَ لنا من مساعد ٍة ،واملفوضية السامية لألمم
دعم ما ٍّيل لهذا
املتحدة لشؤون الالجئني عىل ما أتاحته من ٍ
املوضوع ا ُمل َص َّغر.

السالم
َم ْن ُع ال ِّنزاع عىل مستوى املجتمعات املحل َّية و ِبنَا ُء َّ
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والصومال
و َالي أورشورفيسان وشونا كني (لجنة اإلنقاذ الدول َّية)

عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد يف
أمريكا الوسطى :استجا َب ُة الدَّول ِة ُم َقا ِب َل مسؤول َّي ِة الدَّولة

فييك نوكس (جامعة لندن)

الصمود :إعادة النظر يف الحامية
أماكن ُّ
بابلو كور ِتس ِفرنان ِدز (مركز رصد النزوح الداخيل)

األرض وال ِّنزاع :اتِّخاذ إجر ٍ
اءات يف الطريق إىل السالم

مبيتا تِ ْربا وفيليب ديكوريت وكالريسا أوغسطينوس وإسامعل فريؤود
عُ مَر سيال ُوأ ِ
(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل)  /مستشارون)

مسألة الالجئني الفلسطينيني :األسباب األصل َّية َ
الص
والخ ُ
من حالٍ ليس منها خالص
انشسكا ألبانيز وداميان ِل ْي ِل (جامعة جورج تاون  /األونروا)
فر ِ

مقد ٌ
ِّمة يُق ِّد ُمها املف َّوض السامي لشؤون الالجئني

حركاتها املبارشة -أي ال ِّنزاع والعنف واالضطهاد -دَ ٌ
أسباب أعمق من
تتغي من مجموع ِة
يزداد َ
اليوم تعقيد َ
عامة ال َّ
أزْمات الالجئني أكرث فأكرث ،إذ تحت ُم ِّ
ٍ
الح ْك ِم ،ونتائج التنمية التي ال إ ْن َ
وتغي ا ُملنَاخُ .وتسهِ ُم هذه العوامل نفسها أيض ًا يف زيادة
املحركات ،ومن هذه األسباب سوء ُ
صاف فيها ،والفقرُّ ،
تلك ِّ
وكلام َ
تدفقات الناس َتهْ جري ًا ولجوء ًا .ويطول أمد التَّ هجريَّ ،
ُّ
القرسي ال يقتيض
كام حلو ِل التَّ هجري
ِّ
طال أمدهَ ،ص ُع َبتِ التحدِّ يات عموم ًا .ومن هناَّ ،أن ْإح َ
َ
بذل جهو ٍد سياسي ٍة ملنع ال ِّنزاعات وح ِّلها فحسب ،بل يقتيض أيض ًا عم ًال عىل معالجة هذه األسباب األصلية َّ
املعقدة.

ثم َّإن الجهود املبذولة َلفهْ ِم هذه األسباب األصلية ومعالجتها ليست جديدة البتَّ ة .ومع ذلك ،فاالتفاق العاملي بشأن الالجئني ،بإيالئه اهتامم ًا خاص ًا
عريض من الجهات الفاعلة والوسائل ،ومن ُط ُرقِ الحشد هذا طريق التنمية ومشاركة القطاع الخاصَّ ،إنا يُ ت ِ ُيح فرصة ً
مهمة جد ًا لتنشيط
بحشد َج ْم ٍع
ٍ
رضوري
أمر
ٌّ
حلول لهذه األسباب األصلية .فإدراج أعامل معالجة التَّ هجري يف الجهود التي هي أوسع نطاق ًا ،ويف الجهود املبذولة لبناء السالم واألمنٌ ،
َ
التامة من الفرص املوصلة إىل الحلولَ ،ومن َْع ِّأي تهجري ٍ جدي ٍد أيض ًا.
إذا ما أردنا
االستفادة َّ
األول لالجئني يف
الخاص إىل تحسني َفهْ منا
ويُ ْس َعى بهذا املوضوع ا ُمل َص َّغر
الجامعي ألسباب التَّ هجري األصلية ،وإىل تزويد ما سيدور يف املنتدى العاملي َّ
ِّ
ِّ
عام  2019من مناقشاتٍ حول الحامية والحلول بالحقائق واملعلومات.
ديسمرب/كانون األول َ

املفوض السامي لشؤون الالجئني
فيليبو غرانديَّ ،
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َ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 ذلـك؟ الحفـاظ على حكـم القانـون أمـ ٌر رضوري؛ إذ هـو حاج ٌز
هــم الحــوار الســنوي الثامــن ملفــ َّوض األمــم املتحــدة عــن يفصـل بني العدالة واالسـتقرار واالسـتعداد ،وبني الفـوىض وعُ دْ ِم
ُّ
ـم أســباب التَّهجــر األصليــة النظام واالسـتبداد.
تح ِّديــات الحاميــة ،يف موضــوع ‘ َف ْهـ ِ
1
تمــع
ومعالجتهــا’ .فأقــ َّر املجتمعــون رضورة تقديــم ا ُمل ْج ِ
َ
َّ
ً
ٌ
َّ
حـرك للتَّهجير أيضـا ،وهـو اليو َم يف
ْــع عــى غــره ومعالجــة األســباب األصل َّيــة .ثـم ال شـك أن ُّ
تغير املنـاخ ُم ِّ
الــدو ِّيل أمــ َر املن ِ
ٌ
ويقتــي هــذا وضــع التَّهجــر يف جــدول أعــال اإلدارة يف جـداول األعمال مث َّبـت ،عند معظـم الجهـات الفاعلـة الدولية.
تهجير محدَّ د ٍة
تغي املنـاخ بحاالت
األمــم املتحــدة ،ويف جميــع املنظــات الدوليــة واإلقليميــة ،ويف وصحيـح َّأن القطـع بارتبـاط ُّ
ٍ
الــدول ك ِّلهــا ،وذلــك لتكــون جميع ـاً أَ ْق ـ َد َر عــى اكتشــاف مــا أمـ ٌر مـا يـزال عسيراً ،لكـنَّ املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
تغي املنـاخ ،ومن ذلك
ُي ِث ـ ُر التَّهج ـ َر و ُيح ِّركــه ،وعــى تحويــل آليــات اإلنــذار املب ِّكــر لشـؤون الالجئين تدرك خطـورة عواقـب ُّ
وحـ َ
ـظ ْأن لفعــلِ ِّ
ُ
كل ذلــك ،ينبغــي أن مـا قـد يقـع على الالجئني وعلى غريهـم ممـن تعنَـى املفوضية
إىل إجـر ٍ
اءات ُمبــا ِد َرة .و ُل ِ
ُ
ُّ
نعــرف بتعقيــد الظاهــرة وبالحاجــة إىل مقاربــة كل َّيــة.
بهـم .وقد شـهد التاريـخ الحديث التنقلات العابـرة للحدود ،يف
َ
تغير
حـاالت
ٍ
تفاعـل فيهـا النِّـزاع أو العنـف ،والكـوارث أو آثـار ُّ
إن معالجــة أســباب التَّهجــر األصليــة لتحـ ٍّد هائــل .ففــي ظـ ِّ
َّ
ـل املنـاخ الضا َّرة.
ً
هج ـ ٍر ق ـرا يف العــامل،
يس هــو  70.8مليــون إنســان ُم َّ
رقــم قيــا ٍّ
ال بــدَّ مــن معالجــة العوامــل األساســية واملرتاكبــة غالبـاً ،التــي
مهمـ َة جهـ ٍة فاعلـ ٍة دون غريهـا .إذ هـو
واضـح ْأن ليـس املَن ُ
ٌ
ْـع َّ
هــي َو ُقــود العنــف والنــزاع ،ســوا ٌء نشــأت عــن انتهــاكات يقتضي ا ُمل َ
شترك مـن إستراتيج َّيات ومبـادراتُ ،تسـ ِه ُم يف
خطــرة لحقــوق اإلنســان ،أو انهيــار ســيادة القانــون ،أو التامسـك االجتامعـي والتمكين ،إىل جانـب العمـل على إحقاق
اال ِّتجــار باألســلحة ،أو الصناعــات االســتخراجية ،أو اشــتداد حقـوق اإلنسـان والدفـاع عنهـا .فتقسـيم العمـل ،يف مـا له صلة
التفــاوت االجتامعــي ،أو الســلطوية ،أو
التغــر والتدهــور بالتفويـض والخبرة وامليـزة ا ُملقا َر َنـةُ ،يعـ ِّز ُز التَّتـا َّم ويجعـل األثر
ُّ
البيئ ِّيــنْ .
فــإن مل ُت َعالَــج مثــل هــذه ا ُملحــ ِّركات ،كان الهــرب أعظـم مـا يكون .ثـم َّإن التَّهج َري تح ٍّد إنسـا ٌّين وتنموي .فـإن عُ ِّز َز
ً
ً
ومنــه الــذي يقتــي عبــور الحــدود الدوليــة -غالبــا آليــة التامسـك بين الجهـات الفاعلـة يف مجـال العمـل اإلنسـاين ويفـس ،يفعلــه إ َّمــا فــرد وإ َّمــا جامعــة .نعــم ،مجـال العمـل التنمـوي ،ميكـن أن يوضـع الالجئـون يف مواضـع
وقائ َّي ـ ًة حا ِم َي ـ ًة النَّفـ َ
َ
قــد يكــون هــذا ،هــو الخيــار الوحيــد الــذي بــه يبقــون يف قيــد أفضـل -أولئـك الذين يـو ُّد معظمهم العـودة إىل بالدهم األصلية
مهمــة العمــل اإلنســاين العمــل عــى تقييــد حين يكـون ذلـك آمنـاً -وأن ُي َعـدُّ وا للخـوض يف إعـادة اإلعمار
الحياة .ثــم ليســت َّ
مهمتــه ْأن ينرصهــا ،بعد انتهـاء ال ِّنزاع.
آليــات املســاعدة هــذه أو شـ ِّد قيدهــا ،إمنــا َّ
مــع آخريــنَ (ومنهــم الــدول واملنظــات اإلقليميــة والجهــات
ـم’ اهتاممـاً
املانحــة الثنائيــة) ،ملعالجــة أســباب التَّهجــر األصليــة.
يجـب علينـا ،يف جميـع مداخالتنـا ،أن ُنـ ْو َيل ‘ال َف ْه َ
خاصـاً ،مثـل الـذي نوليـه ‘للمعالجـة’ .فقـد اسـتعرضت ورقـة
2
َمنْعُ التَّهجري
عمـلٍ مـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي
ُ
ميكـن تجنُّـب كثير من حـاالت التَّهجير ،أو يف األقـل َج ْعـل آثارها تقييمات ألنشـطة تحقيـق االسـتقرار التـي تقـوم بهـا الجهـات
ُ
امتثـال أ ْم ِر حقـوقِ اإلنسـانِ الدولي ِة الفاعلـة الدوليـة يف البلاد اله ََّشـة األحـوال ،والبلاد املتأثـرة
أقـل مـا يكـون ،إذا ما ُض ِمـنَ
ً
ً
َّ
ُ
َ
دُ
والقانـونِ اإلنسـا ِّين الـدو ِّيل أيضـا .وكلما َمض ْينـا ق مـا يف هـذا بالنزاعـات ،مثـل أفغانسـتان ،التـي هـي مـن أكثر البلاد إنشـا ًء
الطريـقَّ ،
قس َ
ون لالجئين منـذ أكثر مـن  30عامـاً .وأشـارت إىل َّأن الجهـود بدأت
قـل عدد النـاس الذين يقتلعـون من منابتهـم و ُي َ ُ
ً
ضـم الجهات الفاعلة يف املجال اإلنسـاين
على أن يكونـوا يف املنفـى .ويف الصـدد الـذي نحـن فيـه مسـألتان غالبـا مـن االفرتاض بأن َّ
جديرتـان بالفحـص :كيـف يؤدي عـدم احرتام ِّ
كل حـقٍّ من حقوق والتنمـوي والدفاعـي والدبلومـايس ،من خالل الربمجة املشتركة،
َ
َ
صـب االنتباه على ‘املكاسـب الرسيع ك ْسـبها’ ،سـيعني عىل
اإلنسـان إىل التَّهجير ،أو كيـف ميكن أن ُي َؤدِيَ إليـه؟ وكيف ُيعالج مـع ِّ
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تعزيـز دعـم الدولـة ،مـن حيـث هي جهـة فاعلة رشعيـة ،وعىل دور املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

تحسين الحوكمـة ،وعىل الوصـول إىل االسـتقرار .وألقـى التقرير
الح ُ
ـال يف الواقـع كما
الضـو َء على عـدة حـاالت مل يكـن فيهـا َ
وح َ
ـظ فيهـا َّأن فهـم االقتصاد السـيايس ودوافع ال َّنزاع
ذكرنـا .إذ ُل ِ
اهتمام يف كثري
الرئيسـية والهشاشـة ،كل ذلـك ،احتـاج إىل مزيد
ٍ
مـن برامـج التنمية.

وعلى الرغـم مـن التحدِّيات ،ينبغي لنا أن ننرص شـديداً
َ
تشـغيل
3
الرابطـة التـي تربط اإلنسـانية والتنمية والسلام بعضهـا ببعض.
وصحيـح َّأن هـذه املناقشـة ليسـت بالجديـدة ،لكـنَّ سـياق
تغير ،سياسـياً واقتصاديـاً واجتامعيـاً .ثـم َّإن النظـر يف
األحـداث َّ
التَّهجير وأسـبابه األصليـة مـن حيـث قرائـن أحوالـه وأحوالهـا،
ِّ
ٌ
شـديدة ،لكنَّهـا
واالطلاع على الدالئـلَ ،منف َق ٌـة للوقـت واملـوارد
عمليـة يجـب علينا االسـتثامر فيها وتقدميها على غريها ،إذا نحن
أردنـا أن نتقـدَّ م يف طريـق الجهـود التي نبذلها مـن أجل معالجة
األسـباب األصليـة .وال ُّ
الحاجـ ُة إىل التع ُّلم
يقـل عـن ذلك أهميـ ًةَ ،
ـم العوامـل التـي قرستهـم على الفـرار أ َّول
مـن الالجئين ،ل َف ْه ِ
َ
َّ
األمـر ،أحسـن َف ْهـم ،وإىل تقديـر خربتهـم يف التَّهجري حـق القدْر.

للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن عــددٌ
َاخــل ،تســتطيع مــن خاللهــا ْأن تدعــم املنــع وتســهم
مــن املَد ِ
ـقَّ
ـوم حـ الفهــم وم ـ َّر عليــه
فيــه .وبعــض هــذه املداخــل مفهـ ٌ
زمــنٌ طويــل ،وتشــمل مــا منهــا ُيع َمـ ُ
ـل عــى إحــال املســاواة يف
الجنــدر خصوص ـاً ،وحكــم القانــون وحقــوق اإلنســان عموم ـاً،
وسـ ُبل املعــاش .واالشــتغال با ُملتـ ِّ
ـر ِر
مــع االســتثامر يف التعليــم ُ
مــن الجامعــات واألفــراد هــو يف صميــم برامــج املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن .إذ تعمــل سياســيات
الســنِّ والجنــدر والتنــ ُّوع عــى إرســاء مقاربــة مجتمعيــة،
ِّ
املهجريــن وعدميــي الجنســية يف
وتقصــد إىل متكــن مشــاركة َّ
ا ِّتخــاذ القــرارات التــي تؤ ِّثــر يف حياتهــم .وإىل جانــب ضــان
هجــرة ،وال َّ
ســيم النســاء منهــم،
ْأن ُتســ َم َع آرا ُء الجامعــات ا ُمل َّ
يف مفاوضــات الســام ،هنــاك عنــارص أساســية أخــرى ُتعــ ِّززُ
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.

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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ٌ
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
َ
َ
اإليجــايب الواقــع يف هــذا املجــال ،ومــن ذلــك إصــاح قوانــن ويهــدف االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن إىل ضــان تشــا ُر ٍك
الجنســية و َم ِزيــدُ
توقيــع عــى اتفاقيــات تخفيــض حــاالت يف املســؤولية عــادلٍ وميكــن معرفتــه ُمقدَّ م ـاً ،وذلــك ملعالجــة
ٍ
ٍّ
ُّ
انعــدام الجنســية.
كل مــن تنقــل الالجئــن الواســع النطــاق وحــاالت اللجــوء
التــي طــال أمدهــا .وهــو ُي ِّثــل التـزام الــدول التزامـاً واضحـاً
هــذا ،وميكــن أن ُي ِعــ َ
ن َر ْصــدُ النُّــزوح الداخــي عــى التن ُّبــؤ ْأن تبــذل جهــوداً مبكــر ًة ملعالجــة دوافــع حــاالت اللجــوء
ْ
ُ
حســنَ التعــاون بــن الجهــات الفاعلــة
بحــاالت التَّهجــر املحتملــة عــر الحــدود الدوليــة ،وميكــن الواســع و ُمثريا ِتهــا ،وأن ت ِّ
أن تــؤدِّيَ االســتجابات املبكــرة لل ُّنــزوح الداخــي إىل تخفيــف يف املجــال الســيايس واملجــال اإلنســاين واملجــال التنمــوي
خطــر االضطــراب والفقــر املدقــع مــن أ َّول أمــره .ثــم َّ
إن ومجــال تحقيــق الســام .ذلــك ،ويؤ ِّكــد االتفــاق أهميــة
ُ
ً
ِّ
ـس ميثــاق
توجيهــات املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الجهــود الدوليــة ملنــع ال ِّنـزاع وحلــه ،قامئـا عــى أ ُسـ ِ
الالجئــن املتعلقــة مبشــاركتها يف شــؤون النَّازحــن داخليــاً األمــم املتحــدة ،والقانــون الــدويل ،وحكــم القانــون ،وحقــوق
ـر ُز
(وذلــك يف نظــام املجموعــات أساســاً) ،إمنــا ُتحــ ِّد ُد عــدداً اإلنســان ،والحريــات األساســية ،وعــدم التمييــز .ثــم هــو ُيـ ْ ِ
ــاش
مــن املجــاالت التــي ميكننــا مــن خاللهــا اإلســهام يف إرســاء الحاجــة إىل إعانــة البــاد األصليــة إعانــ ًة تنمويــ ًة ،ف ُي ِ
مســؤولية الدولــة ،وذلــك بدعــم تنميــة القوانــن والسياســات بذلــك خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030وغريهــا مــن
الدائــرة حــول ال ُّنــزوح الداخــي ،وبالتدريــب ومشــاريع بنــاء أطــر العمــل التــي لهــا صلــة باألمــر 5.نعــم ،االتفــاق العاملــي
حقيقــي إلنفــا ِذ رابطــة
ـع إسـ
ـراتيجيات متنــع بشــأن الالجئــن ،هــو إطــا ُر عمــلٍ
ٍ
ٌّ
القــدرة يف مجــال حاميــة الطفــل ،وب َو ْضـ ِ
اإلنســانية والتنميــة والســام ،التــي قدَّ منــا ذكرهــا آنف ـاً.
العنــف القائــم عــى الجنــدر.
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

ــن مــن
حس ِ
وهنــاك ،إىل جانــب املنــع ،ميكــن لالســتعداد ا ُمل َّ
ــم اإلنــذار املب ِّكــر والتخطيــط للطــوارئْ ،أن ُي ِعــنَ
خــال ُن ُظ ِ
ـض مــن أســوء العواقــب اإلنســانية الناشــئة
عــى تخفيــف بعـ ٍ
مــن النِّــزاع والعنــف .ومــن ذلــك مثــ ًا ،أ َّنــه لــو َو َّجــ َه
التخطيــط للطــوارئ والعمــل املشــرك االســتجابات األوروبيــة
لحــاالت ُو ُفــو ِد الالجئــن العابريــن البحــر املتوســط عــام
ُّ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

َ
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.
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
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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
األمني العام املساعد عىل شؤون التنسيق اإلسرتاتيجي يف املكتب
التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة
َكت ََب هذه املقالة وهو يف وظيفته السابقة؛ أي املف َّوض السامي
املساعد ،املعني بشؤون الحامية ،يف املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني .وملزيد من املعلومات يرجى االتصال
بربفني عيل من طريق alip@unhcr.org

www.fmreview.org/ar/return
High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges (2015) .1
Understanding and addressing root causes of displacement
( َفه ُْم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها) bit.ly/HCRDialogue2015
Morrison-Métois S (2017) Responding to Refugee Crises: Lessons from .2
evaluations in Afghanistan as a country of origin, OECD Development
Co-operation Working Papers, No 40
(االستجابة ألزمات الالجئني :دروس مستقاة من التقييامت يف أفغانستان من حيث هي
بلد أصيل) https://doi.org/10.1787/de7e6a13-en
 .3ت ُِش ُري رابطة اإلنسانية والتنمية والسالم -أو ‘الرابطة الثالثية’ -إىل الرتابط بني الجهات
ُّ
ونحث منظامت األمم
الفاعلة يف املجال اإلنساين واملجال التنموي ومجال إحالل السالم.
املتحدة يف املجال اإلنساين واملجال التنموي ومجال إحالل السالم عىل العمل معاً ،عم ًال
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

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.

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
أخــرى.

نمق
ما بعد الكالم ا ُمل َّ

ُي َحــال مفهُو َمــا االمتنــاع عــن الــرر ومراعــاة ظــروف ال ِّنـزاع غالباً
منمٍــق .إذ ُيذ َك ـ ُر املفهومــان م ـراراً يف عُ ـ ُروض املشــاريع،
كالم َّ
إىل ٍ
ووثائــق الربامــجُ ،
واأل ُطــر املنطقيــة ،ولكــنْ ينــدر ْأن ُيحــ َّوال إىل
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،
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ميكــن مــن أجــل التص ـدِّي لهــذه املعضــات ِفعـ ُـل 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
ــم دينام َّيــات الــراع،
اإلنســانية إمنــا تعنــي َّأن أهميــة َف ْه ِ
مــن حيــث ِص َلتُهــا بالالجئــن واملجتمــع املضيــف ،هــي إ َّمــا
ُمق َّلـ ٌـل مــن شــأنها أو َم ْغفـ ٌ
ـول عنهــا .ففــي أوغنــدا ،أدَّى ذلــك
إىل ا ِّتبــاع مقاربــ ٍة اعتباطيــ ٍة تــأيت بنتائــج عكســية يف معالجــة
التو ُّتــرات يف جامعــة الجئــي جنــوب الســودان .ففــي بدايــة
األمــر ،كانــت الق ـرارات املتعلقــة مبوقــع مســتوطنات الالجئــن
الجغ ـرا ِّيف غافل ـ ًة عــن مواطــن التصــدُّع العرقــي التــي أظهرتهــا
الحــرب األهليــة يف البلــد .وملَّــا اندلــع العنــف املحــي يف بعــض
مســتوطنات الالجئــنُ ،فـ ِّر َق الالجئــون مــن بعــدُ جغرافيـاً وفــق
طوائفهــم .ومــع مــرور الوقــت ،عمــل هــذا يف تقويــة التو ُّتـرات
املجتمعيــة وإدامتهــا .وملَّــا كان ال بــدَّ مــن االعـراف باالختالفــات
ْــع العنــف الــذي
بــن املجتمعــات املحليــة ،والعمــل عــى َمن ِ
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ــم
ميكــن أن يقــع أو عــى تخفيفــه ،كان مــن
املهــم أيضــاً َف ْه ُ
ِّ
املســاعدة اإلنســانية التــي ميكــن أن تــأيت لتكــون كالجــر ُ َيــدُّ
بــن املجتمعــات املحليــة ليجمــع بينهــا ،ولتُســ ِه َم يف زيــادة
ــج هــذه األهــداف يف
التامســك االجتامعــي .وال بــدَّ أن ُت ْد َم َ
ـرَض أو ُت َعــدَّ أفــكاراً ُت ْســتد َركُ
ـع الربامــج ،وال ينبغــي ْأن ُتفـ َ
َو ْضـ ِ
بعــد حــن.
ـت مبـ ٌ
ولقــد َو َض َعـ ْ
ـادرة اســمها معونــة أفضــل يف ال ِّنـزاع (Better
 )Aid in Conflictيف جنــوب الســودان إطــاْ َر عمــلٍ توجيهيــاً
1
مفيــداً ُيسـ َّـمى مجــال الطمــوح (.)Spectrum of Ambition
ويبــدأ هــذا اإلطــار بحــ ٍّد أدىن مــن األمــر الزجــري ‘بتجنُّــب
الــرر’ ،كــا هــو مطلــوب يف مبــادئ الــدول َّ
الهشــة ،التــي
وضعتهــا لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة ،يف منظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي .وهــو يســر يف الطريــق إىل
ـن مــا هــو موجــود
هــدف اإلســهام يف الســام واالســتقرار يف ضمـ ِ
مــن ُأ ُطـ ٍر والتزامــات عمليـ ٍة وسياســاتي ٍة (ولكــنْ مــن غــر تغيـ ٍر
يف ال َغـ َ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

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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مبــارش ًة و ُمــروَّىً فيهــا (وهــذا يف جميــع الربامــج التــي تتَّخــذ
تخفيــض ال ِّن ـزاع هدف ـاً رئيس ـاً لهــا).
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
َّ
أنفســهم.
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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 ِ

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
ـع مح ـ ٍّ
ي معـ َّ
ـن.
الخــوض يف مجتمـ ٍ

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 ،ثــم َّإن الجهُــ ْو َد املختلفــة املَقــ ْو َد َة محليــاً ملنــع انــدالع النِّــزاع
ال ْأن ُي َ ْقت َــر عــى الجهــود التــي ُتبـ َذ ُل يف ســبيل اإلســهام يف منــع ولبنــاء الســام بــن جامعــة الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــدا،
ـن عمليـاً األثــر الــذي ميكــن تحقيقــه حــن تتنـزَّل الجهــات
ال ِّن ـزاع وبنــاء الســام.
إمنــا ُتبـ ُ ِّ
ً
ُ
فسـ ُـح املجــال لغريهــا ليقــود.
الفاعلــة الخارجيــة منزلـة ثانويــة وت ِ
ويــا لألســفِ ،م ْثـ َ
ـل كث ـ ٍر مــن الســياقاتَ ،ي ْغلــب عــى املســاعدة ومثــال ذلــكَ :
التشــا ُر ُك مــع قــاد ٍة مــن املجتمعــات املحليــة
ِّ
ْ
عنــف
اإلنســانية التــي تصــل إىل الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــدا أن املختلفــة لتحســن الوســاطة وحــل ال ِّنزاعــات مــن غــر
ٍ
ْــم الشــباب والنســاء
تغفــل عــن هــذه الدينام َّيــات .ويف سلســل ٍة مــن األحــداث البارزة ،داخــل املجتمعــات املحليــة وبينهــا ،و َدع ُ
اعــات’ يف مجتمعاتهــم املحليــة،
ســعت فيهــا الجهــات الفاعلــة الدوليــة يف املجــال اإلنســاين إىل ليكونــوا وســطاء أو ‘مديــري نز ٍ
َ
والخ ـ ْو ُض يف التعليــم أو األعــال الثقافيــة املشــركة أو الرياضــة،
االســتجابة للنِّــزاع داخــل جامعــات الالجئــن ،ا َّتخــذت هــذه
َ
ـات مجتمعي ـ ٍة لتوســيع املــدارك يف بنــاء الســام.
الجهــات الفاعلــة غالب ـاً مقارب ـ َة التفريــق بــن الجامعــات ،بــدالً وإنشــا ُء منتديـ ٍ
ــع بينهــم ملعالجــة املســائل األساســية
مــن أن تســعى إىل الج ْم ِ
التــي ُت ِثـ ُر التو ُّتــر أو ســوء التفاهــم بينهــم .ومــع مــرور الوقــت ،مــن جهـ ٍة ،قــد يبــدو نطــاق األنشــطة املدعومــة ،التــي يقــوم بهــا
مــا كان مــن ذلــك إال ْأن زاد هــذه الــروخ انشــقاقاً .هــذا مــن الجئــو جنــوب الســودان ،اعتباطيـاً وغــر ُم َّ
خطــطٍ لــه وال تنســيق
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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.

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 ُ
‘الكــف عــن’ مــا درجــت عليــه املؤسســات أمــراً
ُّ
ـط بالتشــابك والتعقيــد الواقعــان ،ولقــد يكــون
أي مفتوح ـ ًة للتع ُّلــم مــن ُك ٍّل مــن ‘النجــاح’ ‘واإلخفــاق’.
صعبـاً ،ولكــنَّ الــذي هــو أصعــب مــن ذلــك هــو تحويل تصـ ُّورات
ُ
املجتمــع املحــي املرتبطــة ‘بصــورة’ منظم ـ ٍة مــا وبط ـ ُرقِ عملهــا
ٌ
عامــل آخــ ُر إ َّمــا مي ِّكــن بنــاء الســام املَ ُقــو ِد محليــاً أو القياســية .وبهــذه الطريــق ،ينشــأ احتــال خط ـ ِر أن تصبــح ٌّ
وهنــاك
كل
ً
َ
ـروع بعينــه مــن
ُيق ِّيــده ،وهــو بيئــة السياســات يف مــكانٍ محـ َّدد .و ُيقـ ُّر يف نطــاقٍ مــن املشــكالت والحلــول ُم َّ
وجه ـا إليهــا يف مـ ٍ
منحــر يف
مــروع
وحاجــات أخــرى،
واسـ ٍـع َّأن أوغنــدا هــي رمبــا أكــر الــدول املضيفــة كرمـاً ،إذ يتمتــع غــر نظــ ٍر إىل مســائل
ٍ
ٍ
ٍ
الالجئــون فيهــا مبجموعــة واســعة مــن الحقــوق ُت ْو ِص ُلهــم إىل نفســه ،وقصــر األمــد ،وتدريجــي .ويف هــذا مشــكالت وصعوبات،
ســبل املعيشــة والتعليــم والحاميــة .ويشــتمل ذلــك عــى الحــقِّ ال سـ َّيام عنــد معالجــة األســباب األصليــة ،إذ أشــار البنــك الــدويل
َــاج إىل عقدَيــن مــن
يف تســجيل منظمــة أهليــة وافتتاحهــا ،وينظــر إىل هــذا عــى وغــره إىل َّأن تحويــل أمنــاط النِّــزاع ُمحت ٌ
أنــه خطــو ٌة أساسـ ٌ
ـية تتــاىش هــي ومــا تدعــوا إليــه السياســات الزمــن عــى األقــل 3.فنعــم ،قــد تــأيت املشــاريع القصــرة األجــل
َ
العامليــة مــن متكــن االســتجابات التــي يقودهــا الالجئــون .هــذا مبــا هــو عكــس الــذي ُي ْنتَظــر ،وذلــك بســبب مــا ُيثــا ُر مــن
مهـ ٌّـم لتيســر تأســيس املنظــات التــي يقودهــا الالجئــون لــي تو ُّقعــات املجتمعــات املحليــة ،و َو ْضـ ِـع منــارصي إحــال الســام يف
يصــل إليهــا التمويــل مــن الجهــات املانحــة يف املجــال اإلنســاين مواضــع ال ُيطيقونهــا أو ‘تأثــر منهــاج املنظــات غــر الحكوميــة’
نشــئُ لغ ـزاً حــول الجهــود التــي يقودهــا فيهــم .وينبغــي تجنُّــب هــذه املامرســات ،عــى حــن ينبغــي
والتنمــوي ،غــر أ َّنــه ُي ِ
ُّ
مســتدام،
ْــم
املجتمــع املحــي ملَ ْنـ ِـع انــدالع ال ِّنـزاع ولبنــاء الســام .فقــد يكــون الحــض عــى
ٍ
ٍ
مامرســات أخــرى .ومنهــا إتاحــة َدع ٍ
ً
مــن الحوافــز إىل تأســيس منظمــة أهليــة مســجلة أو منظمــة ميكــن التن ُّبــؤ بــه ،ولك َّنــه غــر ُمق ـ َّر ٍر ســلفا ،ومــن ذلــك ال َّد ْعـ ُـم
الجامعــي لألفــراد والحــركات ،الذيــن
غــر حكوميــة مســجلة ،يف آخــر املطــافْ ،أن ُتقــ َّو َض القــدرة عــن طريــق التمويــلِ
ِّ
َّ
ِّ
يتخطـ َ
ِّ
عــى الخــوض يف طــرق دينام َّيـ ٍة سلسـ ٍة ،تتجــاوز حــدُ ْو َد منظمـ ٍة
ويكنــون اتخــاذ الق ـرار والعمــل
ـون الحــدود التنظيميــةُ ،
َ
ً
ُ
تعتمــد عــى متويــل مشــاريع ُمح ـ َّددة.
املقودَيــن مجتمعي ـا ،و ُيع ـزِّزون القــدرات واألعــال التــي ميكــن
تكــون مســتدام ًة مــع مــرور الوقــتَّ .
وإن هــذا لتحــ ٍّد طويــل
وعــى حــن َّأن ‘تأثــر منهــاج املنظــات غــر الحكوميــة’ يف األمــد ،يقتــي مشــارك ًة ،مســتدام ًة ،مكـ َّرر ًة ،طويـ ًا أمدهــا ،لــي
العمــل املــدين مــن أجــل التغيــر هــو ا ِّتجــا ٌه عــا ٌّم َتنا ُق ُصــه غــر ُت َ
ـع الجهــود املَ ُقــود ُة محلي ـاً موضــع ا ُمل َس ـ ْيطر.
وضـ َ
وار ٍد ،بــن َيــدَي الجهــات الفاعلــة الخارجيــة وســائل ميكــن أن
ـام َم ُقــو ٍد بالحــقِّ محلي ـاً .أليكس شوب ِردج ash@oxfamibis.dk
ُتتيـ َ
ـح بهــا دع ـ ًا أ ْع ـ َو َن عــى بنــاء سـ ٍ
ْــم شــبكات الالجئــن وحركاتهــم مستشار شؤون بناء السالم ،يف منظمة أوكسفام (فرع الدامنارك)
ومــن هــذه الوســائل َدع ُ
االجتامعيــة وغريهــم مــن ا ُمل َ
رشكــن يف بنــاء الســام يف مســتوى https://oxfamibis.dk
املجتمــع املحــي ،و َد ْعـ ُـم املنصــات (ال املنظــات) التــي تربــط
p5 bit.ly/CSRF-toolkit-2017 .1
ِّ
الجهــات الفاعلــة بعضهــا ببعــض مــن طوائــف املجتمــع املح ـي See for example European Union (2018) Contested Refuge: .2
ُك ِّلهــا .ويف حــال مجتمــع الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــداThe Political Economy and Conflict Dynamics in Uganda’s Bidibidi ،
كان -ومــا يــزال -منْــح املِنَــح ملبــادرات بنــاء الســام املَ ُقــو َدة Refugee Settlements, p5
ِ
َ ُ
ِ
ٌ
متنافس فيه :االقتصاد السيايس ودينام َّيات ال ِّنزاع يف مستوطنات بيديبيدي لالجئني
(ملجأ
ٌ
ً
ً
ً
محليــا وســيلة ق ِّيمــة لتقويــة الجهــود التــي يقودهــا املجتمــع يف أوغندا) bit.ly/EU-ContestedRefuge-2018
املحــي عــى معالجــة األســباب األصليــة .ويف مســتوطنة راينــوSee World Bank/United Nations (2018) Pathways for Peace: Inclusive .3 ،
ـل Approaches to Preventing Violent Conflict
ســاعد َد ْعـ ُـم مبــادرات بنــاء الســام املَ ُقــودة محلي ـاً عــى حـ ِّ
ٌ
ٌ
شاملة ملَن ِْع ال ِّنزاع العنيف)
مقاربات
(مسالك السالم:
ُ
العنــف امل ِميــت الــذي اندلــع بــن قبيل َتــي الدِّينــكا والنُّويــر يف www.pathwaysforpeace.org
شــهر يونيو/حزيـران مــن عــام  ،2018وليــس هــذا فحســب ،بــل
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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.
ٌ

11

11
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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.

13

13

14 14

الطريق إىل َفه ِْم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها
www.fmreview.org/ar/return

نرشة الهجرة القرسية 62
أكتوبر/ترشين أول 2019

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
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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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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.

يغلـب على النُّـزوح الداخلي يف كولومبيـا النَّاجـم عـن النِّـزاع
َّ
نزوح إىل املدن
املسـلح أو عـن العنـف ا ُمل َّ
عممْ ،أن يتبعه مز ْي ُـد ٍ
ُ
َ
َ
س العـون ،والحاميـة ،والفـرص االقتصاديـة.
حيـث تلتمـس األ َ ُ
ونحـو مـن  %87مـن هؤالء النَّازحين داخلياً َ
آتون مـن األرياف،
ٌ
ويبحثـون عـن املـأوى يف األماكـن التـي ال يسـتطيعون الوصول
1
إ ّال إليهـا ،وهـي املسـتوطنات غري الرسـمية.
هجرتنـي القـوات شـبه العسـكرية مـن منطقة السـهول
“لقـد َّ
الرشقية ( )Llanos Orientalesإىل تشوكو يف عام  .2005وبعد
ثالثـة أعـوام فررنـا إىل املناطـق الحرضيـة يف بوينافِنتـورا ،ثم يف
عـم العنـف فررنـا ً
مـرة أخـرى إىل بوغوتـا .ويف
عـام َّ ،2012ملـا َّ
ِّ
َ
علو تكلِف ِة
عـام  ،2012بدأنـا نبنـي بيتنا عىل هذا التل ،بسـبب ِّ
العيـش يف املدينـة( ”.هـذا مـا قالتـه يوميرا ،وهـي تعيـش مع
زوجهـا وأطفالهـا الثالثـة ،يف ألتوس ديلا فلوريـدا ،بكولومبيا)

حـي مـن أحيـاء سواتشـا ،وهـي
وألتـوس ديلا فلوريـدا هـو ٌّ
بلد َّي ٌـة يبلـغ َّ
سـكانها نحـواً مـن مليـون نسـمة ،وهـي أكبر من
ِّ
كل ا ُمل ُـدن التـي تجـا ِو ُر بوغوتـا .وعنـد السـلطات املحل َّيـة ،أنَّ
ً
مثانيـا وأربعين باملئـة مـن البلد َّيـة ‘غير قانون َّيـ ٍة’ .وحتَّـى عـام
 ،2018كانـت سواتشـا تسـتضيف نحـواً مـن َ 50
نـازح
ألـف
ٍ
املهجريـن مـذ ذاك  12ألفـاً
داخليـاً ولقـد زاد أيضـاً على عـدد َّ
ٍّ
فنزويلي على ِّ
ْ
فـروا مـن األز َمـة التـي أصابـت
و300
األقـلُّ ،
َّ
بلدهـم .ثـم إن املسـاكن والخدمـات والبنية التحتيـة يف ألتوس
ٌ
سهَ ـا -أي 1011
رديئـة،
ديلا فلوريـدا
ٌ
فنحـو مـن  %73مـن ُأ َ ِ
أرس ًة ،فيهـم  3657فـر ٍد على التقريب -تعيـش يف ظروف الفقر
الهيـك ِّ
يل.

والبنيـة التحتيـة يزيـد اسـتضعاف النـاس فيه .فلا يحصل عىل
نحـو مـن  300طفـلٍ إىل
املـاء إال القليـل مـن النـاس ،ويفتقـر ٌ
الحـي مراكـز رعايـة
الدخـول يف روضـة األطفـال ،وليـس يف
ِّ
صحيـة .وتحـدُّ الطبيعـة غير الرسـمية لهـذا املوقـع الحضري
ّ
مما ميكـن أن ُي ْف َع َل لتقليـل مواضع الضعف فيـه ،وفوق ذلك،
ً
يرفـض مخططـو املدينـة السماح بهـذه املسـتوطنة قانونا ،من
طريـق تصديـق املنـازل التـي قـد ُب ِن َيـت ،ومـن طريـق إدراج
الحـي يف تخطيطهـم الحضري.
ِّ
و ُي َض ُ
ـاف إىل مخالفـة األصـول الرسـم َّية ،موقـع املسـتوطنة
الـذي ليـس فيـه سـلطات محل َّية ،وهـذا يجعل من املسـتوطنة
هدفـاً للجهـات الفاعلـة املسـلحة التـي ال تتبـع ُد َوالً .ومعـدَّ ل
عظيـم.
مرتفـع ،والعنـف يف املسـتوطنة تحـ ٍّد
جرائـم القتـل
ٌ
ٌ
ثـم َّ
إن عُ ْـدم اإلرادة السياسـية ،ومواضـع الضعـف البنيويـة
َّ
يف املجتمعـات املحليـة التـي يف هـذه املناطـق الحرضيـة غير
الرسـمية ،وانعـدام األمـن فيهـاُّ ،
كل هـذاَّ ،إنـا يقـود إىل مزيـ ٍد
َّهجير الحضريٍّ  ،يف داخـل املناطـق الحرضيـة وبينها .إذ
مـن الت ٍ
سر النَّازحـون داخليـاً مـن املناطـق الحرضيـة على الفـرار
ُي ْق َ ُ
مـن املسـتوطنات غير الرسـمية ،بسـبب العنـف الحضري ،فال
يجـدون أنفسـهم إال يف مسـتوطن ٍة أخـرى غير رسـمي ٍة ،وفيهـا
مـن التهديـد األمنـي مـا يشـبه الـذي كان يف التي قبلهـا .أي َّأن
النـاس مـن
املسـتوطنات غير الرسـمية هـي أماكـن يفـ ُّر منهـا
ٌ
حـي ألتوس
جهـ ٍة ،ويلجـأ إليهـا َّ
املهجرون من جهـ ٍة أخرى .ويف ِّ
ديلا فلوريـدا ا ُمل ْن َفصـلِ اجتامعياً ومكانيـاً ،تقع نسـبة النَّازحني
داخليـاً بين  %30و %40مـن عـدد َّ
سـكانه.

املعونة الدولية :تقويض الصمود

سبب أص ٌّ
يل
مخالفة األصول الرسم َّيةٌ :
يف السـنوات األخيرة ،زادت الجهات الفاعلة يف املجال اإلنسـاين
للتَّهجري يف املناطق الحرضية
والتنمـوي وإحلال السلام اهتاممهـا باالسـتجابة يف الحـاالت
َ
َّ
ولكـن ِقلـة خربتهـا يف االسـتجابة للتحدِّيات الناشـئة
ع َّرفـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين الحرض َّيـةَّ .
َّ
ُّ
وبرنامـج األمـم املتحدة اإلمنـايئ املجتمع
التدخلات اإلنسـانية
املحلي يف ألتوس ديال يف املناطـق الحرضيـة ،مـا تـزال تقـ ِّوض
2
ٌ
الحي ‘غري الرسـم َّية’ .والتنمويـة ،وحـول هـذا أدرنـا بحثنـا يف ألتـوس ديلا فلوريدا.
فلوريـدا أ َّنـه
مسـتضعف ،وذلك لطبيعـة ِّ
إذ تفتقـر األرس هنـاك إىل ضمان الحيـازة ،فلا يش َء بني أيديهم
ـت ملكيـة مسـاكنهم (وال َّ
ُيث ِب ُ
الحـي محـاوالت ويف هـذه املسـتوطنة ،أدَّت االسـتجابة الطارئـة املط َّولـة منـذ
شـك ْأن وقـع يف
ِّ
ُ
ْ
الخارجـي .نعـم،
إخلاء) .وافتقـار ألتـوس ديلا فلوريـدا إىل الخدمات األساسـية عـام  2001إىل التعويـل املفـرطِ على العـون
ِّ
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ٌ
سـيام عند األرس التي تصل خوفونيـل ،وهـي منظمـة مجتمع َّيـة للشـباب ،أنشـأتها
املسـاعدة الطارئة
رضورة ،وال َّ
َّ
ْ
الحـي.
حديثـاً ،ولكـنَّ إتاح َة املعونة املط َّولة تأخذ محل املشـاركة جامعـات ال َّرقـص واملسرح وكـرة القـدم يف
ِّ
املجتمعيـة ،وتزيـد ا ّتسـاع الفجـوة بين العمـل اإلنسـا ِّ
ين
والتنمـوي .فقد ُقـ ِّو َ
ض التامسـك االجتامعي ،و ُت ْن ِقُـص ِق َّل ُة ويعمـل كوميتـي دي إمبولسـو على بنـاء التَّـآزر بين
َ
ِّ
ُّ
املشـاورة وانعـدام التنسـيق هنـاك قـدرة كل تدخـلٍ عىل املنظمات ،واملجتمـع املحيل ،والسـلطات ،والقطـاع العام،
اإلتيـان مبـا هـو مطلـوب .وقـد وجـدت التقييمات التـي لجعـل االسـتجابة اإلنسـانية أكرث اسـتدام ًة .ثـم َّ
إن اجتامع
ِّ
سـبقت املشروع َّ
كاف وال َّبـد القـادة املحل ِّيين يف اللجنـة ،ومتكين املجتمـع املحلي مـن
أن “التعـاون الـدويل غير ٍ
3
تدخ َ
مـن ُّ
لـهُ
قائـم بنفسـه يف بنـاء
الحـي ،هما جـز ٌء
ُكم ” .وال بـدَّ من زيـادة التعاون معالجـة مسـائل
ٌ
ـل الدولـة لت ِّ
ِّ
كثيراً بين قطـاع العمـل اإلنسـاين والسـلطات املحل َّية ،إن
الصمـود .وأ َّمـا منظمـة فلوريـدا خوفونيـل -التـي تقـول
ُّ
َّ
ُأ ِريـدَ ت معالجـة أسـباب قلـة االندمـاج ومـا تلا ذلك من مقاربتهـا إن الحاميـة تـأيت بالتمكين -فقـد نشـأت مـن
تهجير ثـانٍ  ،وهـذا يقتضي إراد ًة سياسـي ًة متينـ ًة ،محل َّيـ ًة مبـادر ٍة مـن منظمة األمـم املتحدة للطفولة (اليونيسـف)،
ٍ
ووطن َّي ًة .
وال يـزال الدعـم يـرد عليهـا مـن املفوضيـة السـامية لألمم
املتحـدة لشـؤون الالجئين ،ومـن مؤسسـة كايـ ُرس ،ومـن
ٌ
مقاربة حامئ َّي ٌة
الصمود:
أما ِك ُن ُّ
الجمعيـة اليسـوعية لخدمـة الالجئين .وقـادة منظمـة
ً
الحـي ،بـدؤوا طالبـا مـع
شـباب مـن
يجـب على الجهـات الفاعلة يف املجال اإلنسـاين والتنموي فلوريـدا خوفونيـل
ٌ
ِّ
رقـص (اسـمها فريـق  ”Crew 180“ 180والرقم
وإحلال السلام ،يف املسـتوطنات الحرضية غري الرسـم َّية ،مجموعـة
ٍ
4
أن تعمـل بين حـدَّ ي بيئـ ٍة اجتامعيـة ُم ْض َع َفـ ٍة وقليلـة هـو عـدد الشـباب الذيـن يف املنظمـة).
ُ
العنـف .ويف ذلـك
التامسـك ،وزاد يف سـوء حالِهَـا هـذه
َ
الصمود من حيـث هو أقوى االسـتجابات
ٌ
تحسين لالسـتجابات القصيرة األمـد واملقاربـات املعـزول ذلـك ،وقـد َبـ َرز ُّ
بعضهـا عـن بعـض .إذ َّ
للص ْـد ِع الـذي بين املجـال اإلنسـاين واملجـال التنمـوي،
إن يف االسـتجابات التـي يكـون
َّ
ٌ
الصدع .ثم
تكاملهـا ردي ٌء ،قـدر ًة ضعيفـ ًة على معالجـة األ ْز َمـات
ودعـوة إىل ‘طريقـ ٍة عمـلٍ جديد ٍة’ يف َ ْل ِم هـذه َّ
َّ
ُّ
التدخلات تعاون َّي ًة إن العمـل يف ألتـوس ديلا فلوريـدا املشترك بين الجهـات
الحرض َّيـة ا ُملع َّقـدة .فلا َّبـد أن تكـون
ومتكاملـ ًة ،وينبغي أن تهـدف إىل إنقاص مواطن الضعف الفاعلـة يف املجال اإلنسـاين واملجال التنمـوي ،بالتعاون مع
الطويلـة األمـد عنـد النَّازحين داخليـاً واملجتمعـات نظرائهـا املحل ِّيين والوطن ِّيينَّ ،إنا َي ْق ِص ُـد إىل تقليل احتامل
الخطـر ومواطـن الضعـف يف األمـد القصري واملتوسـط (أي
املضيفـة على السـواء.
ٌ
مركوز
والهم هنـا
مـن ثلاث سـنوات إىل خمـس سـنوات).
ُّ
وينبغـي أن ُيلتَـ َز َم يف املعونـة اإلنسـانية بـأن تدعم الناس يف ثالثـة معايير ،يـزداد االعتراف بهـا وعدُّ هـا رضور ًة يف
حتَّـى يعيشـوا عيشـ ًة كرميـ ًة ،بعـد أن تدعمهـم على االسـتجابة الحرضيـة للتَّهجري ،وهي :التكامـل والقدرة عىل
الصمـود’ يف االتصال واالسـتدامة.
البقـاء يف قيـد الحيـاة .ولقـد جـي َء ‘بأماكـن ُّ
ـون
ـن مقاربـ ٍة تكميل َّيـ ٍة حامئ َّيـ ٍة ،إذ ُج ِم َ
ـع فيهـا ال َع ُ
ِض ْم ِ
املاس ِـة فحسـب ،بـل وتعمـل الجهـات الفاعلـة الـدويل يف ألتـوس ديلا فلوريـدا
واالنتعـاش ،ال مبعالجـة الحاجـات َّ
بذلـك وبتق ِو َيـ ِة القـدرات املحل َّيـة .ويجمـع اإلطـار بين على تقويـة الن ُُّظـم املحل َّيـة والوطن َّيـة ،ال على إبدالهـا
األخـص ،وبني بغريهـا .فلقـد سـعت إىل التعـاون مـع ُم ِتيحـي املعونـة
مقاربـ ٍة حامئ َّي ٍـة تنازل َّيـة ،أي مـن
األعـم إىل ِّ
ِّ
مقاربـ ٍة لبنـا ِء القـدرات تصاعد َّيـ ٍة ،عـن طريـق ثالثـة املحل ِّيينَ والوطن ِّيينَ  ،وإىل إرشاك السـلطات املحليـة
ُّ
التدخـل :إتاحة فـرص يف التعليـم واالقتصاد والبلديـات يف التخطيـط والربمجـة ،وتعمـل هـذه الجهات
مجـاالت مـن
َّ
ً
والعمـل ،وتقويـة التامسـك االجتامعـي ،ودّعْ ـم القـدرات الفاعلـة الدوليـة أيضـا على متكين قـاد ٍة للمنظمات غير
القياديـة .ولقـد اسـتعملت مقاربـات كهـذه يف مشـاريع الحكوميـة املحليـة والوطنيـة وللمنظمات األهليـة ،وذلك
مختلفـة يف ألتـوس ديلا فلوريـدا ،فـأدَّى ذلـك إىل إنشـاء عـن طريـق تنمية قدرتهم عىل القيادة واإلدارة والتنسـيق،
َ
‘مكان صمو ٍد’ شـعب ِّي َي يف هذه املسـتوطنة غري الرسـمية :وعـن طريـق إعانتهـم على اسـتعامل أدوات التواصـل
َ
االجتامعـي باإلنرتنت ،لكي ينارصوا مع السـلطات املحل َّية.
كوميتـي دي إمبولسـو ،وهـو اجتماع ِن ْصـف شـهري بين
ِّ
قـادة املجتمـع املحلي ،والسـكان ،وجمعيـات النَّازحين إذ ٌّ
والصمـود معتمـدٌ عىل هـذه القدرة
كل مـن االسـتدامة ُّ
داخليـاً ،والعاملين يف الجـال اإلنسـاين ،وهنـاك فلوريـدا على التعـاون ،ومعتمدٌ أيضاً على تقوية القـدرات املحلية
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والوطنيـة .وتقـوم املقاربـة التـي يف ألتـوس ديلا فلوريـدا
الصمـودُ ،متَّخـذ ًة إ َّيـاه وسـيل ًة للحاميـة.
على
أسـاس مـن ُّ
ٍ
ٌ
رئيـس يف
عامـل
وهـذه الحاميـة ،مـن بعـدُ َّ ،إنـا هـي
ٌ
معالجـة األسـباب األصل َّيـة للتَّهجير الحضري.
بابلو كور ِتس ِفرنان ِدز pablo.ferrandez@idmc.ch

ٌ
والصمود ملعالجة مواطن
باحث ،يف مرشوع االستعداد ُّ
الضعف يف املناطق الحرض َّية ،الذي يتبع برنامج ُأ ُفق
ٌ
ٌ
مشارك ،يف مركز رصد النزوح الداخيل
وباحث
2020؛
www.internal-displacement.org
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CNMH (2010) Una nación desplazada. Informe nacional del .1
desplazamiento forzado en Colombia, p38
وطني عن التَّهجري يف كولومبيا)bit.ly/29uyNzv .
هجرة .تقري ٌر
(أمة ُم َّ
ٌّ
بحث ْأج ِريَ بني عام  2015و 2018يف ألتوس ديال
 .2استندت هذه املقالة إىل
مرشوع ٍ
ِ
تعمقاً ،وثالث
فلوريدا ،واشتمل عىل  211دراس ًة استقصائي ًة لألرس املعيشية ،و 98لقا ًء ُم َّ
مناقشات توضيح َّي ٍة ،وثالث مناقشات جامعية ُمر َّكزة .ولقد ورد عىل املرشوع ٌ
متويل من
برنامج البحث واالبتكار الذي يتبع برنامج االتحاد األورويبُ :أ ُفق  ،2020عن طريق اتفاق َّي ِة
منح ٍة من برنامج ماريا سكالدوسكا-كوري ،رقمها .691060
Econometría Consultores (2016) ‘Evaluación externa del programa .3
“Construyendo Soluciones Sostenibles-TSI”’, Econometria SA, p19
www.youtube.com/watch?v=X116JtL7v_U; .4
www.youtube.com/watch?v=lF5fTRROURE

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.

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.

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،
ومنـذ انسـحاب داعش من املوصـل عا َم  ،2017الحال يف سـنجا َر
ُّ
ُمع َّق ٌ
مهجريـن ،ويف ِّ
ظـل غيـاب
كثير مـن النـاس َّ
ـدة .فما يـزال ٌ
ٌّ
بين ٌ
ملقاربـة ا ُّت ِب َعـت يف قـرى اليزيد ِّيين بالعـراق
عملي
مثـال
نظـام إلدارة األرايض ووثائـق امللكية الرسـمية ،هناك اسـتمرا ٌر يف
و ُي ِّ
ٍ
ٍ
كيـف َّأن معالجـة املسـائل الدائـرة حـول انعـدام أمـن حيـازة انعـدام أمـن الحيـازة ،ويف احتمالِ خطـ ِر اإلشـغال الثانـوي ،ويف
األرايض ميكـن ْأن يكـون لهـا يـدٌ يف بنـاء السلام واالنتعـاش ،ويف النِّـزاع يف املِلك.
تيسير العودة املسـتدامة ،ويف بنـاء الثقة واإلرادة السياسـية مع
ودعـم برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة مرشوعاً يف
الحكومات.
سـنجار ملعالجـة هـذه التحدِّيـات ،يعمـل يف  17قري ًة على منفعة
 1312مـن ُ
اليزيد ُّيون يف شام ِّيل العراق
نظريـة تقـول ْإن ُأ ِعيـ َد
األ َس 4.واسـتند املشروع إىل
ٍ
ُ
ً
كثير مـن اليزيد ِّيين حديثـا ،وهـم جامعـة عرقيـة أقل َّيـة ،تأهيـل مسـاكن اليزيد ِّيين ،وعُ ِّينَـت مطالبهـم يف املِلـك وأث ِبتَـت
عـاىن ٌ
وح ِم َيـت حقوقهـم يف األرايض ،فسـوف ُيـ ْريس ذلـك
س ِت ِص َّحتهـاُ ،
موجتين من الرتحيـل .ففي سـبيعين َّيات القرن العرشيـنَ ،ق َ َ
الحكومـة العراقيـة عـدداً كثرياً مـن اليزيد ِّيني الذين يعيشـون يف عودتهـم الطوعيـة إىل مناطقهـم األصليـة ،ويجعـل عودتهـم أكثر
وسـيق َّل ُل َ
احتم ُل
محافظـة نينـوى على االنتقـال مـن أرض أجدادهـم إىل بلـدات اسـتدام ًة ،وسـت ُْمنَع ال ِّنزاعـات يف حقوق األرايضُ ،
قَ
سروا على خطـ ِر التَّهجير يف املسـتقبل .وملَّـا كان الحصول عىل وثا ِئ رسـمي ٍة
جامعيـة .ومل ُيع َّوضـوا شـيئاً مـن أرضهـم التـي ُق ِ ُ
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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 ،وتعيين األرس التـي تضررت مسـاكنها ،وتقييـم
مـدى ضعـف النـاس .وأجريـت مناقشـات أيضـاً مـع السـلطات
املحليـة للمسـاعدة عىل تعيني هويـة املطالبين بحقوقهم وتعيني
ِّ
متابعـة األمور.
سير أنشـط ِة
املسـاكن
ِ
املتضررة ،وعلى َت ْي ِ

مللكيـة األرايض يف العـراق أمـراً صعبـ ًا ،كانـت مقاربـة املشروع
َ
اسـتعمل املشروع مقارب ًة متسلسـل ًة يف حقوق
درجـات ،إذ
على
ٍ
األرض 5.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
َ
وإرسـا َء حقوق
املشروعْ -
املاسـة َ
ولكـن كان االسـتجا َبة للحاجات َّ
للمهجرين،
اإلشـغال بوثائـق األرض .ولتيسير العـودة املسـتدامة
َّ
ورس ُـم خريطـ ٍة
كانـت األولويـة العاجلـة هـي إصلاح املسـاكنْ ،
للمطالبـات العقاريـة ،وإصـدَا ُر وثائـقَ أ َّوليـة للأرايض ،مـع
االسـتعداد يف املـدى البعيـد لتعزيـز قـدرة البلديـات على إدارة وأبـ َر َز املشروع َ
وتأثير عـدم املسـاواة يف حقـوق
شـأن الجنـدر،
َ
األرايض.
امللكيـة .فق َّلما تحصـل النسـاء اليزيد َّيـات على نصيبهـنَّ مـن
امليراث ،إذ جـرت العـادة عىل تقسـيم املِلـك بني الناجين الذكور،
الوسائل ٌ
والط ُرق
قليالت ذ َك ْر َن أسماءهنَّ عىل أ َّنهن يرأسـن
ومل يكن من النسـاء إال
ٍ
ُ
َ
نظام
اسـتعمل املشروع وسـيلتَني رئيسـ َّيتني :قاعـدة
أرسهـن .فكانـت األولويـة لألرس التي يرأسـنها النسـاء ،ومنها التي
َّ
ٍ
بيانـات مـن ٍ
ً
للمعلومات الجغرافية ،6ودراسـ ًة اسـتطالع َّي ًة يف اإلسكان واألرايض ترأسـنها األرامـل َّ
ـب يف
الح َبـاىل.
وفضلا على ذلـكُ ،ك ِت َ
والشـابات َ
واملمتلـكات .وتقـوم قاعـدة البيانـات على ِت َقانـ ٍة للمعلومـات شـهادات اإلشـغال التي صدرت أسماء أفراد األرسة جميعاً ،ذكوراً
الجغرافيـة اسـمها منـوذج مجـال الحيـازة االجتامعيـة ،7لتخطيـط وإناثـاً ،وفيهـم األطفـال .ومع ذلـكُ ،ي َ
قتض ا ِّتخاذ إجراءات أوسـع
ِّ
حقـوق اليزيد ِّيين يف األرايض ومطالباتهـم فيهـا يف
منطقـة تفتقـر نطاقـاً ملعالجـة حقـوق املـرأة يف األرض يف ظل تحديـات صعبة يف
ٍ
إىل
نظـام عامـلٍ إلدارة األرايض ،وحيـازة األرايض فيها غري رسـمية .العـراق ،وهـي القوانين العراقيـة ومـا ُد ِر َج عليـه ثقافيـاً يف مـا له
ٍ
ٌ
ـت املعلومـات مـن خلال دراسـ ٍة اسـتطالع َّي ٍة يف اإلسـكان
صلـة بامليراث وبالحصـول على األرض واملِلك.
وج ِم َع ِ
ُ

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل)

معلومات يف مطالب اليزيديِّني بعقاراتهم ،يف سنجار ،بالعراق .ل ِمَ تُ َب ْك َس ُل أجز ٌاء من الصور؟ www.fmreview.org/ar/photo-policy
ٍ
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َ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 ُ
ـاف إىل ذلـك،
اسـتعم ُل دليـلٍ آخـ َر ،هـو تأكيـد السـلطات إىل ا ِّتفـاقٍ متهيـديٍّ مـع وزارة العـدل لتحويـل الشـهادات يف آخـر
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
األس ِة قطعـة األرض عـ َّدة
سـندات ملكيـ ٍة كاملـ ٍة.
سـنوات .وخلال املطـاف إىل
ٍ
ٍ
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 ِّ
َـم رقعـة إصـدار الشـهادات ليشـمل نطاقـاً أوسـع يف املحافظـة.
للمسـتوطنات البرشيـة .وتوقيـع السـلطات املحليـة إمنـا َي ْدع ُ
ٌ
مفاوضـة يف كيفيـة ترقيـة هـذه الشـهادات إىل
املطالبـات ويحميهـا .وتشـتمل املعلومـات التـي يف الشـهادة عىل وتجـري اليـو َم
َّ
ً
ونـص نظـام تسـجيل األرايض الـذي هـو أوسـع نطاقـا .وقـد مـ َّول
مخط ِـط قطعـة األرض ،وصـور ِة األرس ِة ،وأسما ِء املطالبينٍّ ،
ً
ِّ
ُي ِّ ُ
وسـلمت إىل البلديـة وإىل برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة مرشوعـا آخـ َر
بين ْنـوعَ حقـوقِ الشـاغلني ،وتواقيـعُ .
ٌ
ِّ
ٌ
سـندات ملك َّيـ ٍة
الشـاغلني نسـخ مـن الشـهادات ،وبقيـت نسـخة مـن كل شـهاد ٍة ،لتيسير العمـل على ترقيـة الشـهادات إىل
ِ
كامل ٍة .
عنـد برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة.

ومل يبـدأ إصلاح املسـاكن ِت ْقنيـاً إال بعـد أن تث َّبتـت السـلطات منع ال ِّنزاع يف املستقبل

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 ٍ
املهـارات يف أثنـاء العمـل ،وهـذا يزيـد األمـن االقتصـاديَّ زيـادةً
ْـع التهجير يف املسـتقبل.
عظيمـ ًة ،ومـن َّ
ثـم ُيعينُ على َمن ِ
ويف خلال ِّ
كل ذلـكُ ،د ِّر َب القـادة املحل ُّيـون على حقـوق األرض،
ُ
ْ
ومـن ذلـك إدا َرة املظامل املتعلقـة بامللكية ،و َوض ُع معاي َري مشترك ٍة،
ُيسـتنَدُ إليهـا يف إصدار الشـهادات.

أفضى املشروع إىل عد ٍد مـن النتائج .فقد أسـهم يف َمن ِْع ال ِّنزاع
الـذي لـه ٌ
صلة باألرايض ،مـن خالل ضامن االعتراف بالعائدين
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
ِّ
املتضررة.
الئـق مـن خلال إصلاح املسـاكن
الحـق يف
ٍ
سـكن ٍ
وخالصـة الـكالم ،أ َّنه َّمنى العـودة الطوعية ،اآلمنـة ،التي ُت َصان
َـع مـا قـد يحـدث من
فيهـا الكرامـة ،يف املناطـق األصليـة ،و َمن َ
ترحيـلٍ وإشـغالٍ ثانـويٍّ ونـز ٍاع يف األرض.

قال سـاكنٌ عائدٌ اسـمه قناف قاسـم“ :هذه كانت أرضنا .بنينا
إرشاك اإلرادة السياسية وبناؤها
منزلنـا عليهـا .وأعطانـا برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات
َّ
ً
َّ
َّ
ُ
ُ
شـهادات إشـغالٍ تث ِبـت أنا سـكانها ونعيـش فيها”.
ملَّـا كانـت الحال األمنية والسياسـية واإلنسـانية معقدة يف سـنجار ،البرشيـة
ِ
كان ال َّبـد مـن التنسـيق مـن ُق ْر ٍب مـع الجهات الحكوميـة النظرية
ُ
َ
(أي مـع املحافظـات والنواحي والسـلطات املحليـة) .وكانت هذه ولقـد أو ِثقـت العالقـة بني القـادة املحل ِّيين والسـلطات املحلية يف
هـي املـرة األوىل التـي ُي َ
ـض املطالـب
عطـى فيهـا اليزيد ُّيـون
ٍ
شـهادات معرتفـاً مسـائل حيـازة األرايض بحيـث أعانهـم ذلـك على َر ْف ِ

الطريق إىل َفه ِْم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها

نرشة الهجرة القرسية 62
أكتوبر/ترشين أول 2019

www.fmreview.org/ar/return

صحتهـا ،وعلى الفصـل يف املطالـب املرتاكبـة .وقـد برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل)
التـي مل َت ْث ُبـت َّ
ً
أعانهـم ذلـك أيضـا على الرتويج السـتعامل منـوذج مجـال الحيازة www.unhabitat.org
االجتامعيـة وبيانـات حقـوق اليزيدِّيـن يف األرض ،مـع السـلطات
كالريسا أوغسطينوس
اإلقليميـة والوطنية.
augustinusc@paulaugustinus.com

هـذا ،وزاد ُّ
ـم أفراد املجتمع املحيل والسـلطات املحلية مستشارة
التدخـل َف ْه َ
َ
للحيـازة االجتامعيـة وحقـوق األرايض ،وملن ِْـع النِّـزاع يف األرض،
وللمعايير ال ِّت ْقنيـة إلصلاح املسـاكن .و َدع ََـم االنتعـاش االقتصادي إسامعل فريؤود ismael.frioud@gmail.com
مستشار
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 ِّ ُ
مسـتويات مختلف ٍة يف
بي عملياً أدوار
املجتمـع
لصمـو ِد
ٍ
ِ
الحكومـة ،وأدوار رشاكات أصحـاب املصلحـة املعنيين املتعددين،
سـبب خطير مـن أسـباب التهجير األصليـة ،أال وهـو
يف معالجـة ٍ
التنافـس يف األرض.
عُ َمر سيال oumar.sylla@un.org

قا ِئدُ َو ْحد ٍة

مبيتا ِ ْ
تربا ombretta.tempra@un.org
ُأ ِ

ٌ
موظفة يف شؤون املستوطنات البرشية

فيليب ديكوريت decorte@un.org
نائب مدي ٍر ،يف مكتب االتصال يف نيويورك
ُ
العدد 55

يونيه/حزيران 2017

العدد  55من نرشة الهجرة القرسية :املآوي يف التَّهجري

يبحث هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية يف َتشا ُب ِك املقاربات يف املآوي من حيث هي
ٌ
موقع ماديٍّ ومن حيث هي أيضاً
استجابة للحاجات اإلنسانية األساس َّية.
ٌ
جسم ماديٌّ يف ٍ
ويشتمل العدد عىل  30مقال ًة يف موضوع املآوي ،من وجهة نظر املجتمعات
واملهجرين .فمن شاء قراء َة العدد فهو ُمت ٌَاح باللغة
املضيفة ،والهيئات ،واملص ِّممني،
َّ
اإلنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية ،يف ُن َس ٍخ مطبوع ٍة أو يف اإلنرتنت.

املآوي يف التَّهجري

www.fmreview.org/ar/shelter

طائفة من املقاالت حول
باإلضافة إىل
جوانب الهجرة القرسية
مختلف

النرشة للتوزيع املجاين فقط
July 16:26

Thursday, 20

20/07/2017

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

17.indd 1
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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.
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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.
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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
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