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التعاون يف اإلمناء ومعالجة "األسباب الجذرية"

ستيفني أنغينيندت وآن كوخ وأرمريي ماير

لإلمناء مكانه عند التعامل مع األسباب الجذرية للتهجري لكنه ال ميثل بدي ًال ال بالنسبة للتدابري املهمة
الالزمة يف مجال السياسية الخارجية ،والسياسة التجارية ،واملساعدة اإلنسانية وال يف تويل مسؤولية
الالجئني القادمني إىل أوروبا اآلن.

عــى إثــر االرتفــاع الكبــر يف أعــداد الالجئــن الداخلــن
إىل أوروبــا ارتفعــت األصــوات املناديــة يف التعامــل مــع
األســباب الجذريــة للتهجــر مــن خــال التعامــل اإلمنــايئ
عــر االتحــاد األورويب وخصصــت عــدة دول أعضــاء يف
االتحــاد األورويب متويــات كبــرة لهــذا الغــرض .ومــع
ذلــك ميثــل االرتفــاع يف املبالغــة يف اســتخدام هــذا
املصطلــح وضعــف الوضــوح فيــا يتعلــق مبعنــاه عــدد اً
مــن املخاطــر .وتتمثــل أوىل هــذه املخاطــر بــأن هــذا
املصطلــح مثــر إلشــكاليات إذا مل تكــن التمويــات
اإلمنائيــة تســتخدم أساســاً لالمتثــال للغــرض الحقيقــي
نشــئت مــن أجلــه (تحقيــق التحســن املســتدام
الــذي ُأ ٍ
لظــروف العيــش يف الــدول املســتقبلة) لكنهــا تســتخدم
ملنــع الهجــرة نحــو الــدول املانحــة .واألمــر الثــاين أن
شــعار التعامــل مــع األســباب الجذريــة للتهجــر قــد يثــر
توقعــات غــر واقعيــة حــول ماهيــة التعــاون اإلمنــايئ ومــا
ميكــن أن يحققــه يف أوضــاع التهجــر الجامعــي .وثالثــاً
يهــدد الحــوار الناشــئ واملركــز تحديــد اً عــى التعامــل مــع
األســباب الجذريــة للتهجــر بــرف االنتبــاه عــن رضورة
إصــاح سياســة اللجــوء األوروبيــة وتحقيــق نطــاق أكــر
مــن تشــاطر املســؤوليات عــى املســتوى األورويب.

ويتمتــع الفاعلــون اإلمنائيــون األوروبيــون بجاهزيــة عاليــة
للتعامــل مــع مــا ذكــر ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال
الربامــج املعــدة لبنــاء البنــى التحتيــة والصحيــة والتعليميــة
مــن خــال األدوات الهادفــة إىل تحســن حوكمــة املصــادر
ومــن خــال برامــج مكافحــة الفســاد .وينطبــق األمــر ذاتــه
عــى الرتويــج لحكــم القانــون واإلمنــاء االقتصــادي وتعزيــز
البنــى االجتامعيــة .وال تقــل أهميــة التدابــر الهادفــة
إىل التكيــف مــع التغــر املناخــي مثــل املناهــج املحســنة
للزراعــة والنــاذج املناســبة للبنــاء والتوطــن .ومــن خــال
التحليــل الحريــص ألســباب النــزاع والتهجــر ميكــن تطويــر
دور التعــاون اإلمنــايئ يف منــع األزمــة أو الهجــرة الناتــج عــن
حــاالت اليــأس.

لكــن األســباب الحــادة للتهجــر كالنــزاع العنيــف أو االضطهاد
الســيايس ال ميكــن التأثــر عليهــا إال تأثــراً هامشــياً بالسياســة
اإلمنائيــة .وتتطلــب هــذه الســيناريوهات تدابــر دبلوماســية
يف املقــام األول كــا تتطلــب مســاعدات إنســانية وإدارة
لألزمــات .ويف مثــل هــذه الحــاالت لــن يكــون باإلمــكان
مــن خــال االقتصــار عــى توســيع التعــاون اإلمنــايئ وحــده
منــع مزيــد مــن الهجــرات القرسيــة .ولذلــك ال بــد للمقاربــة
اإلمنائيــة الشــاملة للتعامــل مــع األوضــاع الخاصــة بالهجــرة
ولتوضيــح القيمــة املضافــة للتعــاون اإلمنــايئ يف أوضــاع القرسيــة أن تتضمــن مجــاالت أخــرى مــن التدخــل.
التهجــر الجامعــي علينــا أن نفــرق أوالً بــن األهــداف
البنيويــة والحــادة للتهجــر كــا أنــه علينــا أن نحــدد مجاالت أخرى من التدخل
مــدى املجــاالت املحتملــة للتدخــل وراء التعامــل مــع رغــم التحديــات الكبــرة الناتجــة عــن تلبيــة الحاجــات
األساســية لالجئــن ودمجهــم يف املجتمــع حالي ـاً ال ينبغــي أن
األســباب الجذريــة.
ننــى أن كثــراً مــن البلــدان الناميــة تواجــه تحديــات أكــر
مقاربــات التعامل مع أســباب التهجري
مــن ذلــك بكثــر فيــا يخــص اســتقبال الالجئــن .وينطبــق
ً
ً
متثــل األســباب البنيويــة للتهجــر نطاقــاً واســعا مــن هــذا الوضــع تحديــدا عــى البلــدان األقــل منــا ًء ومثــال ذلــك
التطــورات واملســتجدات السياســية ،واالقتصاديــة ،عندمــا يتنافــس الالجئــون مــع الســكان املحليــن عــى فــرص
واالجتامعيــة الســلبية مبــا فيهــا أوجــه القصــور يف حكــم العمــل والتشــارك باملــوارد النــادرة مثــل مســاحة العيــش أو
القانــون وتهميــش األقليــات والتمييــز ضدهــا وانتشــار الرعايــة الصحيــة.
الفقــر والظلــم وتدمــر البيئــة .وقــد تتمثــل األســباب
الحــادة للتهجــر يف النزاعــات املســلحة والحــروب األهليــة بــل ميكــن لحــركات الالجئــن الكبــرة أيضــاً أن تؤثــر عــى
وغريهــا مــن أنــواع العنــف املعمــم.
األمــن الداخــي للبلــدان .وهنــاك أوضــاع كــا الحــال يف
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باكســتان والســاحل ورشق أفريقيــا عـ ســبيل املثــال حيــث تلــك املشــاركة .وبهــذا تصبــح مطالبــات الحاجــة إىل التعامــل
تشــارك املجموعــات املســلحة يف رعايــة الالجئ ـ وحشــدهم مــع األســباب الجذريــة للتهجــ التــي دامئــاً مــا نســمعها
يف الوقــت نفســه يف جهدهــم العســكري لتنفيــذ أهدافهــم .مصــدراً مســاعداً مــن حيــث ألنهــا ســاهمت يف توف ـ مزيــد
ويف مثــل هــذه األوضــاع يعــد الشــباب واليافعــون أكــ مــن املــوارد املاليــة للمرشوعــات القامئــة عــ اإلمنــاء يف
الالجئــ اســتضعافاً.
البلــدان األصــل أو يف البلــدان املضيفــة.
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ولذلــك هنــاك مهمــة أساســية واحــدة للتعــاون اإلمنــايئ
تتمثــل يف دعــم البلــدان التــي تســتضيف أعــداداً كب ـ ة مــن
الالجئــ  .ومــع أن االســتجابات اإلنســانية أساســية فهــي
تخفــق عــ وجــه العمــوم يف التعامــل مــع املنظــورات
بعيــدة األمــد لألفــراد املهجريــن وعائالتهــم .فالالجئــون
الذيــن يعيشــون يف املخيــ ت ملــدة مطولــة مــن الزمــن ال
يحظــون بــأي فرصــة حقيقيــة للعيــش يف حيــاة يقــررون
مصريهــم بأنفســهم ،وع ـ املســتوى املتوســط األمــد ميكــن
أن ينتــج عــن أوضــاع الالجئــ املطــول هجــرة مســتمرة.
ى

ويف الوقــت نفســه يحمــل الرتكيــز عــ التعامــل مــع
األســباب الجذريــة للتهجــ مخاطــر خاصــة بهــا .فهنــاك
خطــر االســتعاضة عــن الربامــج البنيويــة الناجحــة الهادفــة
إىل تحقيــق آثــار بعيــدة األمــد مبرشوعــات قصــ ة األمــد
تســعى إىل منــع حــركات الالجئــ الحــادة .وهــذا مــا
ســيكون عليــه الحــال عـ ســبيل املثــال إذا مــا أعيــد توجيــه
املخصصــات املاليــة لإلمنــاء إىل بنــاء املــدارس إىل الرتويــج
لتعــاون الرشطــة.
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وباإلضافــة إىل ذلــك ،ميكــن للتعــاون اإلمنــايئ أن يدعــم إعــادة
إدمــاج الالجئ ـ الســابقني مــن الذيــن يختــارون العــودة إىل
ديارهــم .وقــد ُيط َلــب لعمليــة إعــادة اإلدمــاج أن يصاحبهــا
تدابــ الوســاطة املدنيــة لفــض النزاعــات عــ األرض أو
غريهــا مــن القضايــا املتنــازع عليهــا .وإذا مــا عــاد الالجئــون
إىل املناطــق الســابقة التــي عانــت مــن الحــرب فســيكون مــن
ال ـ وري تقديــم الدعــم الشــامل يف إعــادة اإلع ـ ر املــادي
واالجتامعــي عـ حــد ســواء .وتظهــر لنــا املامرســة أن نجــاح
أي تداب ـ إلعــادة الدمــج تعتمــد ع ـ طوعيــة العــودة.

ر

ويف املقابــل ميكــن لإلجــراءات القامئــة عـ التنميــة أن تقــدم
أم ـ ً ودع ـ ً لالجئ ـ يف بلــدان اللجــوء األول .ومــن أمثلــة
التدخــ ت املهمــة خاصــة يف األزمــات املطولــة التعليــم
(لغايــات منــع ظهــور جيــل الضيــاع ودمــج الالجئــ يف
ســوق العمــل ومنحهــم الحــق يف العمــل والحريــة يف التنقــل
وحــق االســتحواذ عــ األرايض.

ويف حالــة النزاعــات املســلحة يف ســوريا والعــراق وجنــوب
الســودان ومنطقــة البحــ ات الكــ ى األفريقيــة ال ميكــن
للتعــاون اإلمنــايئ أن يقــدم إال قلي ـ ً مــن املســاهمة الجزئيــة
للتعامــل مــع األســباب الجذريــة للتهجــ  .وهنــا تظهــر
النــداءات املطالبــة أساســاً مبشــاركة نواحــي السياســات
األخــرى مثــل السياســة الخارجيــة والسياســة األمنيــة
والسياســة التجاريــة والسياســة االقتصاديــة .ولــن ميكــن إال
بــإرشاك هــذه املجــاالت يف السياســات املذكــورة التغلــب
عــ العوامــل التــي تقــود التهجــ واقتصــادات الحــرب.
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ويف غضــون ذلــك ،عــ البلــدان املضيفــة األوروبيــة أن
تتجنــب أي مبــادالت بــ االســتجابات اإلمنائيــة لألوضــاع
الخاصــة بالتهج ـ الق ـ ي واســتقبال الالجئ ـ يف أراضيهــم
فـ يجــب التضحيــة بحــل مقابــل الحصــول عـ حــل آخــر.
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ستيفني أنغينيندت steffen.angenendt@swp-berlin.org
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رئيس قسم البحوث والقضايا العاملية

ر

ا

وفيــ يخــص أي واحــد مــن التدابــ املذكــورة آنفــاً ،ال
شــك أنــه مــن ال ـ وري جــداً عــدم التمييــز ضــد الســكان رئيس مشارك لقسم البحوث والقضايا العاملية
املحليــ بــل ال بــد مــن مســاعدتهم عــ االســتفادة مــن
أرمريي ماير Amrei.Meier@swp-berlin.org
هــذه التدابــ أيضــاً.
مساعد بحث لقسم البحوث والقضايا العاملية
آن كوخ Anne.Koch@swp-berlin.org
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عـ ضــوء تزايــد أعــداد الالجئـ تزايــداً كبـ اً عـ مســتوى املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية
العــامل ويف االتحــاد األورويب وافقــت كثــ مــن البلــدان www.swp-berlin.org/en/start-en
األوروبيــة عـ رضورة املشــاركة املبنيــة عـ اإلمنــاء وزيــادة
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