نرشة الهجرة القرسية 62

الطريق إىل َفه ِْم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها

أكتوبر/ترشين أول 2019

ُك ِّلهــا .ويف حــال مجتمــع الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــدا،
َــح ملبــادرات بنــاء الســام املَ ُقــو َد ِة
كان -ومــا يــزالَ -من ُ
ْــح املِن ِ
محليــاً وســيل ًة ق ِّيمــ ًة لتقويــة الجهــود التــي يقودهــا املجتمــع
املحــي عــى معالجــة األســباب األصليــة .ويف مســتوطنة راينــو،
ســاعد َد ْعـ ُـم مبــادرات بنــاء الســام املَ ُقــودة محلي ـاً عــى حـ ِّ
ـل
العنــف ا ُمل ِميــت الــذي اندلــع بــن قبيل َتــي الدِّينــكا والنُّويــر يف
شــهر يونيو/حزيـران مــن عــام  ،2018وليــس هــذا فحســب ،بــل
ســاعد أيض ـاً عــى ضــان أن يتحقــق اســتمرار الحــوار والتفكــر
يف املجتمــع املحــي يف أعقــاب ذلــك .وبــدالً مــن تحديــد النتائــج
ُ
ُــوح
يــح املقاربــات املفت ُ
واأل ُطــر املنطقيــة تحديــداً مســبقاًُ ،ت ِت ُ
ُ
بــاب العضويــة فيهــا ،املســت ِن َدة إىل نطــاقٍ واسـ ٍـع مــن األهــداف
ـات إجـرا ًء متكــرراً ،وانتهــا َز ُفـ َر ٍص مل تكــن
املرحليــة ،إجـرا َء تعديـ ٍ
يف الحســبان.
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مبــا هــو عكــس الــذي ُي ْنتَظــر ،وذلــك بســبب مــا ُي َثــا ُر مــن
تو ُّقعــات املجتمعــات املحليــة ،و َو ْضـ ِـع منــارصي إحــال الســام يف
مواضــع ال ُيطيقونهــا أو ‘تأثــر منهــاج املنظــات غــر الحكوميــة’
فيهــم .وينبغــي تجنُّــب هــذه املامرســات ،عــى حــن ينبغــي
ُّ
مســتدام،
ْــم
الحــض عــى
ٍ
ٍ
مامرســات أخــرى .ومنهــا إتاحــة َدع ٍ
ً
ميكــن التن ُّبــؤ بــه ،ولك َّنــه غــر ُمق ـ َّر ٍر ســلفا ،ومــن ذلــك ال َّد ْعـ ُـم
الجامعــي لألفــراد والحــركات ،الذيــن
عــن طريــق التمويــلِ
ِّ
َّ
يتخطـ َ
وي ِّكنــون ا ِّتخــاذ الق ـرار والعمــل
ـون الحــدود التنظيميــةُ ،
ً
املَ ُقودَيــن مجتمعي ـا ،و ُيع ـزِّزون القــدرات واألعــال التــي ميكــن
تكــون مســتدام ًة مــع مــرور الوقــتَّ .
وإن هــذا لتحــ ٍّد طويــل
ً
األمــد ،يقتــي مشــارك ًة ،مســتدام ًة ،مكـ َّرر ًة ،طويـا أمدهــا ،لــي
ُت َ
ـع الجهــود املَ ُقــود ُة محلي ـاً موضــع ا ُمل َس ـ ْيطر.
وضـ َ

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

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

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

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

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

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

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

اليزيد ُّيون يف شام ِّيل العراق

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

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

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

نظـام
نظـام إلدارة األرايض ووثائـق امللكية الرسـمية ،هناك اسـتمرا ٌر يف اسـتعمل املشروع وسـيلتَني رئيسـ َّيتني :قاعـد َة
ٍ
بيانـات مـن ٍ
ٍ
انعـدام أمـن الحيـازة ،ويف احتمالِ خطـ ِر اإلشـغال الثانـوي ،ويف للمعلومات الجغرافية ،6ودراسـ ًة اسـتطالع َّي ًة يف اإلسـكان واألرايض
واملمتلـكات .وتقـوم قاعـدة البيانـات على ِت َقانـ ٍة للمعلومـات
النِّـزاع يف املِلك.

نرشة الهجرة القرسية 62

الطريق إىل َفه ِْم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها

أكتوبر/ترشين أول 2019

الجغرافيـة اسـمها منـوذج مجـال الحيـازة االجتامعيـة ،7لتخطيـط
منطقـة تفتقـر
حقـوق اليزيد ِّيين يف األرايض ومطالباتهـم فيهـا يف
ٍ
نظـام عامـلٍ إلدارة األرايض ،وحيـازة األرايض فيهـا غري رسـمية.
إىل ٍ
ـت املعلومـات مـن خلال دراسـ ٍة اسـتطالع َّي ٍة يف اإلسـكان
وج ِم َع ِ
ُ
واألرايض واملمتلـكاتُ ،أ ْج ِر َيـت ب َع ْـونٍ مـن أفـراد املجتمـع املحيل
والسـلطات املحليةُ .وأجر َيت أنشـطة التعبئة املجتمعية يف القرى
ومخ َّيمات النَّازحين داخليـ ًا ،مـن أجـل ْ
السـكان املحل ِّيين
لاع ُّ
إط ِ
على املشروع ،وتعيني األرس التـي ترضرت مسـاكنها ،وتقييم مدى
ضعـف النـاس .وأجريـت مناقشـات أيضـاً مـع السـلطات املحليـة
للمسـاعدة على تعيني هويـة املطالبني بحقوقهم وتعيني املسـاكن
ِّ
متابعـة األمور.
سير أنشـط ِة
ِ
املتضررة ،وعلى َت ْي ِ

www.fmreview.org/ar/return

َـم
للمسـتوطنات البرشيـة .وتوقيـع السـلطات املحليـة إمنـا َي ْدع ُ
املطالبـات ويحميهـا .وتشـتمل املعلومـات التـي يف الشـهادة عىل
َّ
ونـص
مخط ِـط قطعـة األرض ،وصـور ِة األرس ِة ،وأسما ِء املطالبينٍّ ،
ِّ
ُي ِّ ُ
وسـلمت إىل البلديـة وإىل
بين ْنـوعَ حقـوقِ الشـاغلني ،وتواقيـعُ .
ٌ
ِّ
ٌ
الشـاغلني نسـخ مـن الشـهادات ،وبقيـت نسـخة مـن كل شـهاد ٍة،
عنـد برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة.

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