50

املآوي يف التَّهجري

50
www.fmreview.org/ar/shelter

أصلح ــت الحكوم ــة أك ــر م ــن  20500من ــزل يف دونب ــاس من ــذ
أكتوبر/ترشي ــن األول  2014ك ــا تتواف ــر قاع ــدة بيان ــات ألك ــر
م ــن  21أل ــف عن ــوان يف املناط ــق الخاضع ــة لس ــيطرة الحكوم ــة
حي ــث تخط ــط الحكوم ــة إلص ــاح املب ــاين وتحديثه ــا ،وتوف ــر
التدفئـــة والعـــزل لعـــام .2017
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ونظ ـراً الس ــتمرار ال ِّن ـزاع يف الوق ــت الح ــايل ،يواج ــه األوكراني ــون
النّازح ــون داخليــاً خط ــر ال ُّن ــزوح املج ــدد يف املس ــتقبل .وم ــن
الواض ــح َّأن األم ــر س ــيكون مجديــاً إذا اس ــتطاعت الحكوم ــة أن
تض ــع األش ــخاص يف أوض ــاع معيش ــية دامئ ــة ولك ــنَّ ذل ــك األم ــر
يتطل ــب االع ـراف علن ـاً بأ َّنه ــم فق ــدوا األرايض الت ــي ج ــاء منه ــا
النّازح ــون داخليــاً .وم ــع ذل ــك ،فلمس ــاعدة النَّازح ــن داخليــاً
ال بـــد للحكومـــة مـــن تجـــاوز سياســـاتها ،وتبســـيط نهجهـــا،
وإدخـــال ضامنـــات لحاميـــة النَّازحـــن داخليـــاً مـــن عمليـــات
اإلخـــاء القـــري مـــن املراكـــز الجامعيـــة املعـــاد تخصيصهـــا
لغ ــرض إس ــكان النَّازح ــن.

ومبوجـــب القانـــون األوكـــراين ،يتعـــن عـــى الحكومـــة توفـــر
الســـكن للنازحـــن داخليـــاً ،لكـــنَّ املشـــكلة تكمـــن يف تنفيـــذ
القانـــون .وعـــى الرغـــم مـــن تخصيـــص األمـــوال لـــإدارات
املحليـــة مـــن أجـــل الحصـــول عـــى الدعـــم املـــايل لإلقامـــة
املؤقتـــة للنازحـــن داخليـــاً ،ال تغطـــي هـــذه األمـــوال جميـــع
النفق ــات والحاج ــة املاس ــة لل ــأوى .وتنظ ــم هيئ ــة الط ــوارئ لورا إ .دين deanla12@gmail.com
يف الحكوم ــة األوكراني ــة واإلدارات املحلي ــة اإلح ــاالت إىل املراك ــز أستاذ مساعد يف العلوم السياسية وأستاذ يف الدراسات العاملية،
الجامعيـــة بـــرط أن يتســـجل النّازحـــون داخليـــاً أوالً وأن جامعة ميليكني www.millikin.edu
يحصل ــوا ع ــى ش ــهادة بوض ــع نزوحه ــم الداخ ــي .لك ــنَّ كثــراً
 .1مركز رصد النُّزوح الداخيل ( )2016أوكرانيا :ترجمة حامية النَّازحني داخلياً واقعاً عملياً
مـــن النـــاس يحجمـــون عـــن التســـجيل خوفـــاً مـــن التجنيـــد ترشيعياً
العســـكري ،أو بســـبب عـــدم اكتـــال األوراق الثبوتيـــة (كـــا http://bit.ly/IDMC-UkraineIDP-Protection
الح ــال م ــع ش ــعب روم ــا املهجري ــن) ،أو لع ــدم قدرته ــم ع ــى ()Ukraine: Translating IDPs’ protection into legislative action
َّ
 .2مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ()2015
دف ــع الرضائ ــب ،أو قلقه ــم بش ــأن عملي ــة التس ــجيل املضني ــة http://bit.ly/UNOCHA-Ukraine-displacement2015
 .3زاهاروف ب ( )2016حقوق النَّازحني داخلياً ،اتحاد هلسنيك األوكراين لحقوق اإلنسان
وغـــر الواضحـــة.
http://helsinki.org.ua/en/rights-of-the-internally-displaced-persons
)(Rights of the internally displaced persons

إعادة إنشاء ‘البيت’ يف شاميل أوغندا

أليس أنديرسون-غوف

إذا أردنا التوصل لفهم صحيح لألوضاع املحيطة بالنُّزوح والعودة ،علينا أن ننظر يف الجانبني املادي
امللموس وغري املادي لتنقالت النَّازحني داخلياً والعائدين َّ
ألن تنقالتهم ال تقترص عىل النطاق الجغرايف
املادي املحدد بل متتد إىل الفضاءات االجتامعية أيضاً.
عَـــدَّ ه شـــعب األشـــويل انتهـــاكاً ألمنـــاط حياتهـــم املعتـــادة
جمعـــات متباعـــدة .ومل
أل َّنهـــم اعتـــادوا عـــى العيـــش يف ُم َّ
يكـــن مســـموحاً للنـــاس امتـــاك مواقـــد داخـــل بيوتهـــم
ً
علـــا أن مواقـــد النـــار إحـــدى
لتجنـــب مخاطـــر الحريـــق،
أه ــم نق ــاط وعن ــارص التجم ــع عن ــد األش ــويل .وع ــاوة ع ــى
ذل ــك ،مل تك ــن تل ــك امل ــآوي مبني ــة ع ــى أرض األج ــداد م ــا
منعهـــا مـــن أن تكـــون ’موطنـــاً حقيقيـــاً‘ لهـــم.

عندم ــا بلغ ــت الح ــرب ذروته ــا ب ــن حكوم ــة أوغن ــدا وجي ــش
ال ــرب للمقاوم ــة ،هُ ّج ــر م ــا يق ــارب  %90م ــن س ــكان أش ــويل
ليعيش ــوا يف أك ــر م ــن  150معس ــكراً قرسيــاً ُأط ِل ــق عليه ــا
اســـم «ال ُقـــرى املحميـــة» ويقـــع كثـــر منهـــا ضمـــن دائـــرة
نص ــف قطره ــا  30كيلوم ــراً ع ــن موطنه ــم األص ــي .ونتيج ــة
ال ُّن ــزوح ،اســتُخ ِد َمت التقني ــات وامل ــواد ع ــى طــراز أعــراف
البن ــاء املتع ــارف عليه ــا ل ــدى أبن ــاء قومي ــة األش ــويل لتش ــييد
املـــآوي لهـــم يف املخيـــات ،إال أنهـــا مل تكـــن يف نظرهـــم
موطنـــاً حقيقيـــاً لعـــدة أســـباب فهنـــاك قيـــود املســـاحة وبعـــد محادثـــات الســـام يف عـــام ُ ،2006أ ِمـــ َر النـــاس
املتاحـــة داخـــل املخيـــات التـــي أجـــرت العائـــات عـــى بالع ــودة إىل دياره ــم إال َّأن ذل ــك لي ــس س ــه ًال خاص ــة عن ــد
جع ــل منازله ــم متالصق ــة تالصقــاً غ ــر اعتي ــادي وه ــذا م ــا ال ــزواج ال ــذي ُيف ـ َـرَض ب ــأن يجع ــل امل ــرأة اآلش ــولية ترح ــل
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كـــ تن ّقـــل النـــاس يف األشـــهر القليلـــة األوىل بـــ املخيـــم
ومنطقتهـــم األصليـــة مـــن أجـــل االســـتمرار يف جمـــع املـــؤن
الغذائي ــة .أم ــا بع ــد إغــ ق املخيــ ت واملخيــ ت التابع ــة
اســـتقر كثـــ مـــن أفـــراد العائـــ ت بعضهـــم قـــرب بعـــض
جم ــع ذات ــه
عــ أرضه ــم األصلي ــة و بن ــوا بيوته ــم إم ــا يف ا ُمل َّ
أو يف أماكـــن قريبـــة إليهـــم ســـعياً منهـــم للمحافظـــة عـــ
الســـ مة واألمـــن عـــدا عـــن َّأن الناحيـــة العمليـــة اقتضـــت
التقـــارب بـــ األبنيـــة تلـــك .فمـــن الناحيـــة العمليـــة،
كان هيـــد الدغـــل الـــذي منـــا منـــواً كثيفـــاً طيلـــة غيـــاب
املس ــتوطنات البرشي ــة م ــن أج ــل بن ــاء البي ــوت أمــراً صعبــاً
ومضيع ـاً للوق ــت .ك ـ أن الرتتي ــب األويل لل ـ وى يف أعق ــاب
الع ــودة إىل ق ــرى األج ــداد بع ــد الح ــرب مل يأخ ــذ بالحس ــبان
عوامـــل الجنـــس والعمـــر أو حتـــى الحالـــة االجتامعيـــة
للقاطنـــ فيهـــا كـــ أنـــه مل يراعـــي األصـــول اآلشـــولية يف
بنـــاء املنـــازل.

ا

ا

ر

فهـــم صحيـــح لقضيـــ ِة املـــأوى يف
مـــن أجـــل الوصـــول إىل
ٍ
أوضـــاع النـــزوح والعـــودة ،علينـــا أن نأخـــذ بعـــ االعتبـــار
كال الجانبـــ املـــادي وغـــ املـــادي للســـكن .فالعالقـــات
املعقـــدة بـــ النـــاس واملـــكان واالنتـــ ء تتضخـــم بفعـــل
الن ــزوح .وم ــن أج ــل التخطي ــط للحل ــول وض ـ ن اس ــتدامتها،
يج ــب أن يؤخ ــذ باالعتب ــار كي ــف ينظ ــر الن ــاس ويتعامل ــون
مـــع قضيـــة تشـــييد املـــآوي يف مواقعهـــم مـــن العـــامل.
وعـــ وجـــه الخصـــوص ،يجـــب عـــ الفاعلـــ الخارجيـــ
املعنيـــ يف عمليـــات العـــودة وإعـــادة الدمـــج أن يوجهـــوا
تركيــزاً أكــ عــ تعري ــف الش ــبكات االجتامعي ــة وفهمه ــا
كمح ــركات رئيس ــية يف س ــبيل تس ــهيل إيج ــاد الن ــاس لل ـ وى
و بنائهـــم لـــه .ومبـــا أن تصـــورات املـــأوى تتشـــكل عـــ
الشـــبكات االجتامعيـــة ،فـــإن العالقـــات األرسيـــة املحطمـــة
ـن
ـم ماه ّيــ ِة الوط ـ ِ
بس ــبب الن ــزوح املط ــول ُتع ّق ــد مس ــأل َة فه ـ ِ
ومكا ِن ــه ،خصوص ـاً ل ــدى النس ــاء .وأخ ـ اً ،يج ــب إي ـ ء مزي ــد
م ــن االهتــ م للطبيع ــة االجتامعي ــة والجندري ــة للــ وى إىل
جانـــب مكوناتـــه املاديـــة.

ن

ويف املراحـــل األوىل مـــن العـــودة ،شـــ ّيد معظـــم النـــاس
مخي ـ ٍت متناث ــرة ب ـ املخي ـ ت األصلي ــة وأرض أجداده ــم.
وكان ــت الخط ــوة األوىل ع ـ عات ــق الرج ــال وتتمث ــل بتمهي ــد
مســـار يصـــل إىل ُقر ِاهـــم األوىل وإقامـــة هيـــاكل عشـــبية
مؤقتـــة تقـــدم الحـــد األدىن مـــن الحاميـــة .ثـــم بعـــد فـــ ة
م ــن الزم ــنُ ،يحــ ِ ُ الرج ــال زوجاته ــم معه ــم ليس ــاعدوهم
يف إنشـــاء مـــآ ٍو مؤقتـــة .و َفـــو َر َجـــ ِّز األعشـــاب واألغصـــان
التـــي َّ
شـــكلت هيـــكل املـــأوى ،يكـــون تشـــييد الكـــوخ أمـــر
بضـــع ســـاعات.

ن

إىل أرض أج ــداد زوجه ــا يف الع ــادة .لك ــنَّ كثــ اً م ــن النس ــاء
وأزواجه ــن الت َق ــوا داخ ــل املخيــ ت ونظــراً لبع ــد املس ــافة
الت ــي تفص ــل ب ـ مخي ـ ِت الن ــزوح وأرض أج ــداد أزواجه ــن
والقيـــود املفروضـــة عـــ تحركاتهـــنَّ خـــارج املخيـــ ت،
أصبحـــت فرصـــة زيـــارة النســـاء لقـــرى أزواجهـــن األصليـــة
ضئيلـــة بـــل مل يعـــد هنـــاك أســـباب لتلـــك الزيـــارة .فقـــد
وصف ــت إح ــدى النس ــاء مغادر ِته ــا املخي ــم وانتقالِه ــا إىل أرض
أج ــداد زوجه ــا بأنه ــا بداي ـ ٌـة لحي ــا ٍة جدي ــدة يف بي ــت جدي ــد
وأن ال ع ــودة لبيته ــا األصــ  .وينعك ــس ذل ــك الواق ــع عــ
االس ــتخدامات اللغوي ــة ،فوفقــاً للقواع ــد النحوي ــة اآلش ــولية،
ال ميكـــن للمـــرأة اآلشـــولية أن تتحـــدث عـــن البيـــت دومنـــا
توضيـــح للبيـــت الـــذي تقصـــده فهـــل هـــو بيـــت نشـــأتها
الـــذي ُولِـــ َدت فيـــه (غانـــغ-وا) أم البيـــت الـــذي تتشـــارك
ب ــه م ــع زوجه ــا (غان ــغ-ا) ،لذل ــك تخف ــق رس ــالة ’الع ــودة
إىل الدي ــار ،مبراع ــاة البع ــد الجن ــدري لكلم ــة ’البي ــت‘ ل ــدى
قومي ــة األش ــويل.

والعن ــارص املادي ــة الت ــي تصن ــع املن ــزل اآلش ــويل االعتي ــادي
وطـــوب طينـــي،
بســـقفه العشـــبي هـــي :جـــذع شـــجرة،
ٌ
وأعم ــدة النخي ــل وس ــعفه ،وح ــزم م ــن األعش ــاب وع ــددٌ ال
يح ــى م ــن عل ــب املي ــاه ،باإلضاف ــة إىل املس ــامري وصفائ ــح
األملنيـــوم للبـــاب األمامـــي .أمـــا فيـــ يتعلـــق مبغـــادرة
املخيــ ت ،فق ــد جل ــب كثــ م ــن العائدي ــن معه ــم أب ــواب
ـع
بيوته ــم يف املخي ــم .و ّ ــت عملي ــة البن ــاء بالي ــد م ــع توزي ـ ٍ
محـــد ٍد للجهـــد و املـــواد الخـــام تبعـــاً للجنـــس والعمـــر.
فالنســـاء يج ِلـــنَ املـــاء ويقطعـــن العشـــب و ير ُزمنَـــ ُه مـــن
أجـــل الســـقف كـــ ُيلطخـــن البيـــوت مبزيـــج مـــن الطـــ
وروث البقـــر ،بينـــ يصنـــع الرجـــال الطـــوب ويشـــيدون
ـت الوق ـ َ
ـت و امل ــوارد و يعتم ــد
الس ــقف .ويتطل ــب بن ــاء بي ـ ٍ
عــ العالق ــات االجتامعي ــة املتبادل ــة .كــ ال يوج ــد من ــزل
ككي ــان مس ــتقل بذات ــه ف ــكل املن ــازل مرتبط ــة ارتباط ـاً وثيق ـاً
ومعق ــداً باملش ــهد امل ــادي واالجتامع ــي ال ــذي وضع ــت ب ــه.

ى

ا

ن

مت

أليس أنديرسون-غوف alice.anderson-gough@drc.dk

ا

أ

منسقة السياسات اإلقليمية (منطقة الرشق األوسط وشامل
ِّ
أفريقيا) ،املجلس الدامناريك لالجئني www.drc.dk

ن

ا

اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبة وال تعكس بالرضورة آراء
املجلس الدامناريك لالجئني.
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