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

دانيال سو ِل َفن

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

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

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

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

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

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

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

التوصيات

الخطـوة األساسـية األوىل هـي االعتراف باسـتمرار انعـدام األمـن
حيـث هـو ،وا ِّتخـاذ إجـراءات ملعالجته قبـل بدء العـودة .ويجب
ضمان السلامة يف حـاالت العـودة ضامنـ ًا أفضل ،سـوا ٌء كان ذلك
حسـنة ،أو التقييمات املراعيـة
مـن خلال التقييمات األمنيـة ا ُمل َّ
املهجـرة ،ومن
لظـروف النِّـزاع ،أو مشـاركة أوثـق مـع الجامعـات َّ
ذلـك توسـيع اسـتعامل زيـارات ِّ
‘االطلاع على مـا يجري’.
وميكـن معالجـة التحدي املشترك الذي سـببه املنازل التـي ُد ِّم َرت
أو اح ُت َّلـت ،معالجـ ًة أفضـل من خالل االسـتفادة َّ
مما هو موجود
ً
مـن البحـوث واملامرسـات التـي هـي أوسـع نطاقـا ،املتعلقـة
باإلسـكان واألرايض واملمتلـكات ،وتطبيقهـا على سـياق محـدد
لحـاالت العـودة .وقـد يشـتمل ذلك على ضامن أن توجـد قوانني
اإلسـكان واألرايض واملمتلـكات وأن توجد محاكم متخصصة أو أن
يكـون كل ذلـك جـزءاً مـن اتفاقيات السلام.
وسـيكون توفير الخدمـات ودعـم فرص ُسـ ُبل املعيشـة يف مناطق
العـودة جـزءاً مه ًام من ضمان تحقيق حاالت العودة املسـتدامة،
َـم هـذه الجهـود بتقييمات مسـتمرة لحالة
ولكـن يجـب ْأن ُتدع َ
ُ
انعـدام األمـن والتمييـز .هـذا ،ويعـ ِّرض توفير الخدمـات مـن
عالج
ـن حيـا َة
النـاس للخطـر ،وتـأيت التنميـة مـن غير أن ُي َ
ِ
غير أ ْم ٍ
ُّ
ُّ
التفـك ُك العرقـي والتنقـل املق َّيـد باحتمالٍ لخطـ ِر إثـار ِة التوترات
االجتامعيـة ،وتعزيـز التمييـز الذي هو ُمـؤ ٍّد إىل العنـف والتَّهجري
يف أ َّول األمـر.
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أخيراً ،ال ميكـن أن تكـون العـودة طوعيـة حقاً مـا مل ُيع َل ْـم الذين
ميكـن أن يعـودوا إعالمـاً كافيـاً بـكل املعلومـات التـي يحتاجـون
رئيس لحقوق اإلنسان ،يف املنظمة الدولية لالجئني
إليهـا .فحتَّـى لـو مل تقـع حـاالت العـودة القرسيـة يف آخـر األمـر،
ٌ
منارص ٌ
ميكـن أن يسـبب انعـدام الرصاحـة والوضـوح يف العمليـة أرضاراً www.refugeesinternational.org
جسـيمة .فينبغـي بـذل الجهود لضامن أن تكـون الخطط رصيح ًة
Sullivan D (2018) Displaced Nation: The Dangerous Implications of .1
واضحـ ًة وأن ُي ْ َ
شر َك يف َو ْض ِعهَـا الذيـن ميكـن أن يعـودوا.
Rushed Returns in South Sudan, Refugees International
دانيال سو ِل َفن daniel@refugeesinternational.org

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

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

حاالت عودة الجئي جنوب السودان :التص ُّورات واالستجابات

هوس وأندرو ُك ِننغهام وك ِرستني كا َّماو وماري أوبارا
كاثرين ِ

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

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

ـب الحالــة األمنيــة ،التــي
فقــد كان الالجئــون يراقبــون مــن كثـ ٍ
تحســنها هــو أقــرب ظــروف العــودة إليهــم ،ويف قلوبهــم شـ ٌّ
ـك
ُّ
يف َّأن إحــال الســام هــو جــز ٌء مــن الســبب يف اســتبعاد
بعــض الجامعــات املســلحة ،التــي كانــت مســتمر ًة يف حمــات
العنــف .فــكان تجميــع الجهــات الفاعلــة املســلحة (أي نقلهــم
إىل حاميــات عســكرية) دليــ ًا ذا أهم َّيــ ٍة .وملَّــا كان كثــ ٌر مــن
جهــات فاعلــ ٍة مســلح ٍة ألمالكهــم
الالجئــن َي ْشــكون احتــال
ٍ
ِّ
ْ
ـف كل مــا هــو عســكري يف أماكــن
قهـراًُ ،سـ ِّل َط الضــوء عــى َوقـ ِ
وميعــن الجئــو جنــوب الســودان يف مراقبــة الحــال التــي عليهــا املدنيــن وأمالكهــم.
جنــوب الســودان .وقــد أشــاروا إىل عــدَّ ة أد َّلــ ٍة يرصدونهــا
َ
َّ
ليحـدِّدوا الوقــت الــذي تكــون فيــه العــودة ممكنـ ًة .وعندهــم و ُيضــاف إىل ذلــك أنهــم كانــوا يراقبــون حــال مواقــع حاميــة
رئيــس ،وأقــرب األد َّلــ ِة إليهــم عــو َد ُة املدن ِّيــن داخـ َ
َّأن إحــال الســام أمــ ٌر
ـل جنــوب الســودان .فقــد كانــت مواقــع حاميــة
ٌ
قُ
ــب
الرئيــس الســا ِب  ،إىل جنــوب املدن ِّيــن هــذه ،التــي تحميهــا َب ْعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب
ريــاك مشــار ،وهــو نا ِئ ُ
ِ
ٌ
الســودان (وهــي
عــودة كان األصــل فيهــا ْأن تكــون يف شــهر الســودان ،تســتضيف نحــواً مــن  190ألفــاً مــن النَّازحــن
ُ
َ
َ
ً
َّ
ْ
مايو/أيــار عــا َم  ،2019ولكنَّهــا يف آخــر األمـ ِر أ ِّجلــت) .وكان ُينظ ُر داخليـا ،ح َّتــى أ َّول عــام  .2019فقــدَّ ر الالجئــون أن هــؤالء كانــوا
ض َب موعــدٌ لهــا أصــ ًا هنــاك َّ
ألن عودتهــم غــر آمنـ ٍة ،وربطــوا اســتمرار وجــود مواقــع
أيضــاً إىل االنتخابــات الوطنيــة ،التــي ُ ِ
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