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إعادة تحديد أغراض املآوي من أجل النَّازحني داخلياً يف أوكرانيا

لورا إ .دين

تعيد أوكرانيا حالياً تحديد أغراض األبنية لتوفري املأوى للفارين من ال ِّنزاع يف البالد ،لكنَّ استمرار الحرب
يوجب االعرتاف بالحاجة إىل حلول أكرث دميومة.
خ َّلفــت الحــرب يف أوكرانيــا وراءهــا  1.6ميلــون نــازح داخــل
البــاد و َّ
رشدت  1.4مليــون آخريــن فـ ُّروا إىل بلــدان مجــاورة منــذ
1
انــدالع ال ِّن ـزاع يف عــام 2014.وبــدأت عمليــات التهجــر بطيئــة
ثــم انفجــرت مــع تدفــق املوجــة األوىل مــن كرمييــا يف مــارس/آذار
 ،2014ثــم بــدأت املوجــة الثانيــة مــن دونبــاس يف أبريل/نيســان
 ،2014ثــم اســتمرت األعــداد يف الزيــادة بعــد ذلــك.

فع ــى ســـبيل املث ــال ،تحول ــت املب ــاين الرئيســـية ملق ــر إقام ــة
فيكت ــور يانوكوفيت ــش ،الرئي ــس األوكــراين املخل ــوع ،إىل متح ــف
يف حـــن تحولـــت مهاجـــع حراســـه وخدمـــه إىل مســـاكن
للنازحـــن داخليـــاً .وباملثـــل ،عرضـــت الكنيســـة األرثوذكســـية
األوكرانيـــة أجـــزا ًء مـــن أديرتهـــا إلعـــادة اســـتخدامها مســـاكن
للنازحـــن داخليـــاً .كـــا تطـــوع بعـــض املواطنـــن العاديـــن
ببعـــض ممتلكاتهـــم الســـتخدامها ألغـــراض أخـــرى فقـــد تـــرع
أح ــد رج ــال األع ــال يف العاصم ــة كيي ــف مبخ ــزن قدي ــم تح ــول
إىل ش ــقق إلي ــواء النَّازح ــن داخلي ـاً .وتحول ــت مراف ــق التخزي ــن
القدمي ــة إىل أماك ــن مقبول ــة للمعيش ــة ُوأ ِعيــ َد تحدي ــد أغــراض
املعس ــكرات الصيفي ــة ع ــى ش ــاطئ البح ــر الس ــود إىل من ــازل
إلي ــواء النَّازح ــن داخليــاً م ــع َّأن كثــراً م ــن ه ــذه املراف ــق مل
تكـــن مجهـــزة التجهيـــز املناســـب لإلقامـــات طويلـــة األجـــل
خ ــال أش ــهر الش ــتاء.

وينتــر النّازحــون داخليــاً يف أوكرانيــا يف أنحــاء متفرقــة مــن
البــاد ،عــى الرغــم مــن تركزهــم يف املناطــق الخمــس الرشقيــة.
ويف حــن َّأن املنطقــة الجغرافيــة كبــرة ،يـراوح معــدل النَّازحــن
إىل الســكان املحليــن يف املناطــق املتاخمــة للنــزاع مــا بــن 51
و 120نازحـاً داخليـاً لــكل ألــف شــخص أمــا يف املناطــق الغربيــة
يف أوكرانيــا فتقــل نســبة النَّازحــن داخلي ـاً إىل أقــل مــن خمســة
أشــخاص لــكل ألــف شــخص 2.ووفقــاً إلحــدى املنظــات غــر
الحكوميــة ،ال يعيــش إال  %7مــن النَّازحــن داخليــاً يف املراكــز
الجامعيــة التــي ترعاهــا الدولــة ،يف حــن يعيــش  %33منهــم مــع وميك ــن له ــذه املراك ــز الجامعي ــة أن تس ــتضيف م ــا ب ــن  20إىل
األقــارب واألصدقــاء بينــا يعيــش  %60يف بيــوت يســتأجرونها  200شـــخص عـــاو ًة عـــى َّأن كثـــراً منهـــا مكتـــظ بالنازحـــن.
3
عــى نفقتهــم الخاصــة.
وقــد َش ـ َّبه أحــد األشــخاص هــذه املراكــز بالعنابــر ذات املرافــق
َّ
املش ــركة .وم ــع أن ه ــذه البن ــى ه ــي بن ــى دامئ ــة ،م ــا زال ــت
أمــا عــن املراكــز الجامعيــة فهــي ذات أنــواع مختلفــة مــن املبــاين تع ــد حل ــوالً مؤقت ــة لوض ــع اإلس ــكان فبع ــض األش ــخاص يبق ــى
التــي توفرهــا الســلطات اإلقليمية والبلديــة واملواطنــون العاديون يف هـــذه املراكـــز ألشـــهر قليلـــة والبعـــض اآلخـــر ينتقـــل مـــن
والجامعــات الدينيــة واملنظــات املحليــة غــر الحكوميــةُ ،وأ ِعيـ َد م ــكان إىل آخ ــر بحثــاً ع ــن العم ــل ،يف ح ــن يبق ــى آخ ــرون م ــا
تحديــد أهــداف تلــك املراكــز خصيصـاً لتلبيــة حاجــات النَّازحــن .يزي ــد ع ــى عام ــن م ــا ي ــدل ع ــى ع ــدم تواف ــر َح ـ ٍّ
ـل أفض ــل
ـب توفــر م ــن ذل ــك .وأدَّى ضع ــف ف ــرص اإلس ــكان وف ــرص العم ــل إىل
وبســبب شــدة بــرودة الطقــس يف فصــل الشــتاءَ ،ت َط َّلـ َ
املــأوى املناســب مــواد بنــاء لألســقف والنوافــذ وبطانيــات إرغ ــام األش ــخاص ع ــى البق ــاء يف ه ــذه املراك ــز الجامعي ــة .لك ــنَّ
وأغطيــة مــن ا ُمل َشـ َّـمع لتغطيــة النوافــذ واألرضيــات املكشــوفة .املواطن ــن واملنظ ــات س ــيطالبون يف نهاي ــة املط ــاف باس ــتعادة
وال يعــد إعــادة تحديــد أغـراض املرافــق القدميــة مفهومـاً جديــداً ممتلكاته ــم العقاري ــة ،وبالفع ــل هن ــاك بع ــض النَّازح ــن داخلي ـاً
بــل كان ســائداً ومعروفــاً منــذ ســقوط الشــيوعية يف أوكرانيــا .مم ــن تلق ــى تهدي ــدات م ــن أصح ــاب العف ــارات باإلخ ــاء أو
فقــد أدَّى انخفــاض معــدالت املواليــد وانهيــار االقتصــاد املخطــط دفـــع اإليجـــار أل ّنهـــم مل يتخيلـــوا أن يطـــول أمـــد النُّـــزوح إىل
لــه بعــد  1991إىل هجــر كثــ ٍر مــن ال ُبنَــى فيــا بعــد الحقبــة ه ــذه امل ــدة.
الســوفياتية فتحولــت املصانــع إىل مجمعــات تســوق تجاريــة
واملستشــفيات إىل مبــانٍ جامعيــة .وعندمــا اندلــع ال ِّنـزاع يف عــام مـــن جهـــة أخـــرى ،هنـــاك مشـــكلة تتعلـــق برتميـــم املبـــاين
 ،2014أعــادت الحكومــة اســتخدام اســراتيجية إعــادة تحديــد إلعدادهـــا لســـكن النازحـــن ،فاســـتمرار الحـــرب والقصـــف
أغـراض املبــاين ســعياً منهــا لتوفــر الســكن للنَّازحــن يف مخيــات اليوم ــي م َّث ــا عائق ـاً أم ــام أي إصالح ــات للبي ــوت ميك ــن امل ــي
صيفيــة شــاغرة وريــاض األطفــال القدميــة واملصحــات ومهاجــع قدمـــاً فيهـــا إذ رسعـــان مـــا كان يتوقـــف العمـــل يف هـــذه
للطلبــة يف جميــع أنحــاء البــاد.
اإلصالح ــات مبج ــرد تح ــرك خ ــط الجبه ــة األمام ــي للن ـزاع .وق ــد
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أصلح ــت الحكوم ــة أكــ م ــن  20500من ــزل يف دونب ــاس من ــذ
أكتوبر/ترشي ــن األول  2014كــ تتواف ــر قاع ــدة بيان ــات ألكــ
م ــن  21أل ــف عن ــوان يف املناط ــق الخاضع ــة لس ــيطرة الحكوم ــة
حي ــث تخط ــط الحكوم ــة إلصــ ح املب ــاين وتحديثه ــا ،وتوفــ
التدفئـــة والعـــزل لعـــام .2017

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 ـ اف علن ـاً بأ َّنه ــم فق ــدوا األرا الت ــي ج ــاء منه ــا
النّازح ــون داخليــاً .وم ــع ذل ــك ،فلمس ــاعدة النَّازحــ داخليــاً
ال بـــد للحكومـــة مـــن تجـــاوز سياســـاتها ،وتبســـيط نهجهـــا،
وإدخـــال ضامنـــات لحاميـــة النَّازحـــ داخليـــاً مـــن عمليـــات
اإلخـــ ء القـــ ي مـــن املراكـــز الجامعيـــة املعـــاد تخصيصهـــا
لغ ــرض إس ــكان النَّازحــ .
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ومبوجـــب القانـــون األوكـــراين ،يتعـــ عـــ الحكومـــة توفـــ
الســـكن للنازحـــ داخليـــاً ،لكـــنَّ املشـــكلة تكمـــن يف تنفيـــذ
القانـــون .وعـــ الرغـــم مـــن تخصيـــص األمـــوال لـــ دارات
املحليـــة مـــن أجـــل الحصـــول عـــ الدعـــم املـــايل لإلقامـــة
املؤقتـــة للنازحـــ داخليـــاً ،ال تغطـــي هـــذه األمـــوال جميـــع
النفق ــات والحاج ــة املاس ــة للــ وى .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 بـــ ط أن يتســـجل النّازحـــون داخليـــاً أوالً وأن جامعة ميليكني www.millikin.edu
يحصل ــوا عــ ش ــهادة بوض ــع نزوحه ــم الداخــ  .لك ــنَّ كثــ اً
 .1مركز رصد النُّزوح الداخيل ( )2016أوكرانيا :ترجمة حامية النَّازحني داخلياً واقعاً عملياً
مـــن النـــاس يحجمـــون عـــن التســـجيل خوفـــاً مـــن التجنيـــد ترشيعياً
http://bit.ly/IDMC-UkraineIDP-Protection
العســـكري ،أو بســـبب عـــدم اكتـــ ل األوراق الثبوتيـــة (كـــ
()Ukraine: Translating IDPs protection into legislative action
املهجري ــن) ،أو لع ــدم قدرته ــم عــ
الح ــال م ــع ش ــعب روم ــا َّ
 .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
وغـــ الواضحـــة.
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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 النازحني 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 عـــ العيـــش يف ُم َّ
يكـــن مســـموحاً للنـــاس امتـــ ك مواقـــد داخـــل بيوتهـــم
لتجنـــب مخاطـــر الحريـــق ،علـــ ً أن مواقـــد النـــار إحـــدى
أه ــم نق ــاط وعن ــارص التجم ــع عن ــد األش ــويل .وعــ وة عــ
ذل ــك ،مل تك ــن تل ــك امل ــآوي مبني ــة عــ أرض األج ــداد م ــا
منعهـــا مـــن أن تكـــون ’موطنـــاً حقيقيـــاً‘ لهـــم.

ن

عندم ــا بلغ ــت الح ــرب ذروته ــا ب ـ 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 أكــ م ــن  150معس ــكراً قرسيــاً ُأط ِل ــق عليه ــا
اســـم «ال ُقـــرى املحميـــة» ويقـــع كثـــ منهـــا ضمـــن دائـــرة
نص ــف قطره ــا  30كيلومــ اً ع ــن موطنه ــم األصــ  .ونتيج ــة
ال ُّن ــزوح ،اســتُخ ِد َمت التقني ــات وامل ــواد عــ طــراز أعــراف
البن ــاء املتع ــارف عليه ــا ل ــدى أبن ــاء قومي ــة األش ــويل لتش ــييد
املـــآوي لهـــم يف املخيـــ ت ،إال أنهـــا مل تكـــن يف نظرهـــم
موطنـــاً حقيقيـــاً لعـــدة أســـباب فهنـــاك قيـــود املســـاحة وبعـــد محادثـــات الســـ م يف عـــام ُ ،2006أ ِمـــ َر النـــاس
املتاحـــة داخـــل املخيـــ ت التـــي أجـــ ت العائـــ ت عـــ 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 غــ اعتي ــادي وه ــذا م ــا ال ــزواج ال ــذي ُيفــ َ َض ب ــأن يجع ــل امل ــرأة اآلش ــولية ترح ــل
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