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األسباب والتَّبعات إلعادة التوطني الكندي لالجئني السوريني
آنا-ماري بيالنغري مكموردو

مع انتهاء فرباير/شباط 2016، كانت كندا قد وفت بوعدها بإعادة توطني 25 ألفاً من الالجئني السوريني. 
ومع ذلك، سببت هذه املبادرة ضغطاً عىل خدمات إعادة التوطني التي يتلقاها الالجئون فور وصولهم، 

وتثري تساؤالت حول العادلة يف التعامل مع الالجئني اآلخرين. 

يف أواخــر عــام 2015، وعــدت كنــدا بــأن تقبــل 25 ألــف الجــئ 
ــن  ــا كان م ــد عندم ــك الوع ــاء ذل ــني. وج ــادة التوط ــوري إلع س
ــق  ــت يف صــدد التفكــري يف تطبي ــدان األخــرى كان ــد أنَّ البل املؤك
بعــض التدابــري مثــل مصــادرة مقتنيــات الالجئــني وتســجيل 
الالجئــني املســلمني الداخلــني إىل بالدهــا أو إغــالق حدودهــا عــىل 
ــا  ــد وم ــه املتزاي ــدا التوج ــف كن ــامذا تخال ــاً. فل ــني جميع الالجئ

ــا ذاك؟ ــىل موقفه ــوت ع ــي انط ــات  الت التبع

هنــاك عــدة عوامــل تســاعد يف فهــم تــرصف كنــدا. فــأوالً، 
ــوريني  ــني الس ــة الالجئ ــة ألزم ــة العام ــتجابة الكندي ــت االس كان
ــف  ــك املوق ــزَّ ذل ــت. وع ــرور الوق ــرياً مب ــد اكتســبت زخــاًم كب ق
أخبــار وفــاة الطفــل الســوري إيــالن كــردي )ثالثــة أعــوام) 
الــذي غــرق يف أثنــاء ســفره بالقــارب مــن تركيــا إىل اليونــان مــع 
ــدا  ــني يف كن ــادة التوط ــا إلع ــاً أنَّ طلبه ــني الحق ــي تب ــه الت عائلت
ووجــه بالرفــض. وأصبحــت تلــك الحادثــة يف ذروة األحــداث التــي 
عــززت املناشــدات العامــة بــأن تغــري الحكومــة الكنديــة موقفهــا 

ــني.  ــاه الالجئ ــابق تج ــدي الس التقيي

أكتوبــر/ يف  كنــدا  يف  الوطنيــة  االنتخابــات  جــاءت  وثانيــاً، 
ــة اإلعــداد  ــا بالفعــل. فخــالل مرحل ــن األول 2015 يف وقته ترشي
لالنتخابــات، اســتجاب املرشــحون ملنصــب رئيــس الــوزراء للــرأي 
ــن  م كل واحــد م ــدَّ ــادة التوطــني إذ ق ــادة إع ــام ملصلحــة زي الع

ــوريني.  ــني الس ــني الالجئ ــادة توط ــده يف إع ــحني تعه املرش

خطــاب  ترتجــم  أن  حكومتهــم  مــن  املواطنــون  أراد  وثالثــاً، 
الُهِويَّــة الكنــدي املتعاطــف إىل مشــاركة فعليــة يف املجتمــع 
ــم يكــن مســتغرباً  ــام القادمــني الجــدد. فل ــاح أم ــدويل واالنفت ال
أن ضغــط املواطنــون عــىل الحكومــة لبــذل جهــد يف إعــادة 
ــري  ــداه كث ــذي أب ــت ال ــف الثاب ــراً للموق ــوريني نظ ــني الس توط
مــن املواطنــني ورغبتهــم يف املشــاركة بنشــاط يف رعايــة الالجئــني 
ــل دوراً كبــرياً يف إعــادة  ــدا ميثِّ بأنفســهم. فاملجتمــع املــدين يف كن
التوطــني ألّنــه بإمــكان األفــراد الكنديــني أن يعيــدوا توطــني 
الالجئــني مــن خــالل مــا ُعــرِف »بخطــة مجموعــة خمســة« التــي 
تســمح للعائلــة املكونــة مــن خمســة أفــراد أو أكــرث أو للمقيمــني 
الدامئــني أن يقدمــوا طلبــاً لرعايــة الالجئــني والســامح لهــم 

ــم  ــؤولية إعالته ــويل مس ــاس وت ــذا األس ــىل ه ــدا ع ــدور لكن بالق
ــم.1  ــور وصوله ف

موارد إعادة التوطني
ــن أشــكال التشــارك باملســؤولية  ــادة التوطــني شــكاًل م ــل إع ميث
واعرتافــاً بالتعــاون الــدويل بــني البلــدان. ومــع ذلــك، ال يوجــد أي 
ــرتَك للــدول  ــل ُي ــزم إلعــادة توطــني الالجئــني، ب ــوين مل فــرض قان

الالجئــني  قبــول  حريــة 
طوعــاً وُيســَمح لهــا أيضــاً 
بوضــع الحصــص )الكوتــا) 
ســتقبلها  التــي  لألعــداد 
ــذا  ــة. وبه ــري الالزم واملعاي
املعنــى، كان قــرار كنــدا 
ألــف الجــئ   25 لقبــول 

ــاً.  ــراراً طوعي ــوري2 ق س

الحكومــة  التــزام  وجــاء 
املنتخبــة  الجديــدة 
بإعــادة توطــني الســوريني 
لزخــم  أساســية  نتيجــًة 
عــززه  ثــم  االنتخابــات 
ــات  ــك رضورة إثب ــد ذل بع
عــىل  الحكومــة  قــدرات 

اإلرساع يف الوفــاء بوعودهــا. ويف الواقــع، بعدمــا فــازت الحكومــة 
أكتوبر/ترشيــن  يف  الســلطة  وتولــت  باالنتخابــات  الجديــدة 
األول، مل يكــن مــن الواضــح بعــد كيــف ســتلبي وعدهــا بإعــادة 
ــرت  توطــني 25 ألــف الجــئ ســوري يف كنــدا. ونتيجــة لذلــك، أُخِّ
املواعيــد النهائيــة املقــررة يف نهايــة عــام 2015 إىل فرباير/شــباط 
2016. وبذلــت الحكومــة الفدراليــة منــذ انتخابهــا جهــوداً كبــرية 
لتحقيــق هدفهــا املنشــود يف إعــادة توطــني 25 ألــف الجــئ 
ســوري لكــنَّ الرتكيــز عــىل عــدد املــراد إعــادة توطينهــم رمبــا كان 

مــة.  عــىل حســاب جــودة خدمــات إعــادة التوطــني املقدَّ

ــقَّ  ــدا مل تتل ــادة التوطــني يف كن ــات إع ــر أنَّ خدم ــط باألم فاملحب
م يف إعــادة  بعــد الدعــم ذاتــه مــن الحكومــة كالدعــم الــذي ُقــدِّ
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ــاع  ــع ارتف ــر، م ــى آخ ــدا. ومبعن ــني يف كن ــة لالجئ ــني املادي التوط
ــه، تعرضــت خدمــات  هــذا التدفــق مــن الالجئــني ورسعــة وتريت
ــتيعابية  ــدرة االس ــوق الق ــرية تف ــوط كب ــني إىل ضغ ــادة التوط إع
دون توفــري مــوارد كافيــة للتعامــل الــكايف مــع حاجــات الالجئــني 
ــع  ــود جم ــن جه ــد م ــتثامر يف مزي ــالزم لالس ــت ال ــح الوق ومل ُيَت

ــات. التربع

وبعــد إجــراءات الخفــض املتكــررة التــي أجرتهــا الحكومــات 
خدمــات  أصبحــت  التوطــني،  إعــادة  قطــاع  عــىل  الســابقة 
»القادمــني الجــدد« )املشــاركة يف الرتحيــب بالالجئــني املعــاد 
توطينهــم وغريهــم مــن املهاجريــن ومســاعدتهم) تواجــه معانــاة 
ــاع  ــة ارتف ــني. ونتيج ــداد القادم ــد أع ــتجابة لتزاي ــرية يف االس كب
معــدل الواصلــني، أصبحــت خدمــات إعــادة التوطــني ومنهــا 
وتخصيــص  املــدارس  و/أو  اللغــة  دروس  الالجئــني يف  إلحــاق 
املســاكن لهــم عــىل ســبيل 
تعــاين  الحــرص  املثــال ال 
كثــرية.  تحديــات  مــن 
املثــال،  ســبيل  فعــىل 
ــون  ــون ميكث ــح الالجئ أصب
مؤقــت  ســكت  يف 
أطــول  أســابيع  لبضعــة 
اســتجابة  املعتــاد.3  مــن 
القطــاع  مثَّــل  لذلــك، 
ــدين  ــع امل الخــاص واملجتم
يف  للغايــة  نشــطاً  دوراً 
ــتجابة لحاجــات آالف  االس
الواصلــني الســوريني لســد 
هــذه الثغــرة. ومــع ذلــك، 
حاجــة  هنــاك  زال  مــا 
ــم  ــني لدع ــب املهني لتدري
ــم املتنوعــة  ــة حاجاته ــاس وتلبي ــة املخصصــة مــن الن هــذه الفئ
ــدة خاصــًة فيــام يتعلــق بالالجئــني الذيــن تســاعدهم  واملعقَّ
الحكومــة ممــن لديهــم حاجــات ونقــاط اســتضعاف أكــرث بكثــري 

مــن الفئــات األخــرى مــن القادمــني. 

العدالة يف املعاملة؟ 
اســتجابة للــرأي الشــعبي، دأبــت الحكومــة الكنديــة عــىل عــرض 
املنافــع الخاصــة لالجئــني الســوريني الواصلــني. فعىل ســبيل املثال، 
ــوريني  ــني الس ــرى والالجئ ــيات األخ ــن الجنس ــني م ــاً لالجئ خالف
الســابقني، مل يكــن عــىل الالجئــني الســوريني الذيــن وصلــوا بعــد 
وصــول الحكومــة الجديــدة للســلطة أن يســددوا للحكومــة قــرض 
نهــم مــن الســفر إىل كنــدا. لكــنَّ الســؤال: مــاذا  الســفر الــذي مكَّ

ــويل الحكومــة للســلطة؟  ــل ت ــن جــاؤوا قب بشــأن الســوريني الذي
ومــاذا بشــأن الالجئــني اآلخريــن املعــاد توطينهــم يف الوقــت 
نفســه إلعــادة توطــني الســوريني؟ لقــد حاولــت الحكومــة تقديــم 
ــاً  ــك فعلي ــن ذل ــج م ــوريني فنت ــاعدة للس ــف واملس ــني التعاط ع
ــاواة.  ــة واملس ــدأ العدال ــك مب ــة بذل ــني مغفل ــن الالجئ ــان م فئت
وخالفــاً للحكومــة، هنــاك جهــات أخــرى كثــرية كالقطــاع الخــاص 
ــري  ــه يف توف ــى ذات ــوا املنح ــن انتهج ــة مم ــات االجتامعي والخدم
ــنَّ  ــدا. لك ــدد إىل كن ــني الج ــوريني القادم ــع للس ــف املناف مختل
ــرى  ــات األخ ــن الفئ ــري م ــب كث ــر يف حج ــه أث ــب ل ــذا الرتحي ه
ــا، ترتفــع مناشــدات الخــرباء واملزاولــني  عــدا الالجئــني. ومــن هن
واملنارصيــن املعنيــني بشــؤون الالجئــني يف كنــدا إىل تطبيــق مبــدأ 

ــة واملســاواة يف هــذه االســتجابة.  العدال

ــاً  ــذ التزام ــدويل، تنف ــي وال ــن الوطن ــىل الصعيدي ــدا، ع إال أنَّ كن
واضحــاً وإيجابيــاً تجــاه الالجئــني. وكــمُّ اإلجــراءات املتخــذة 
خــالل األشــهر القليلــة املاضيــة ملموســة لهيئــة حكوميــة وطنيــة 
ال يقــل عــن زخــم اســتجابة الرتحيــب التــي أبــداه الــرأي العــام 
الكنــدي. وإضافــة لذلــك، تحافــظ كنــدا عــىل مســتوى مرتفــع من 
ــج  ــا دم ــع يف أولوياته ــا تض ــراً ألنه ــني نظ ــادة التوط ــات إع خدم
القادمــني الجــدد وتنتهــج نظامــاً مؤسســاً إلعــادة التوطــني. لكــن، 
كيــف ُينَظــر إىل املضمونــات التــي يحملهــا إعــادة توطــني هــؤالء 
الالجئــني وغريهــم عــىل األمــد البعيــد؟ فعــىل ضــوء إعــادة توطــني 
مــا يقــارب عــرشة آال الجــئ يف كنــدا يف أي ســنة كانــت 4، هنــاك 
25 ألــف الجــئ ســوري ســيدخلون مجــال إعــادة التوطــني خــالل 
أربعــة أشــهر إضافــة إىل إعــادة توطــني عــرشة آالف الجــئ ســوري 
ــن  ــا م ــام 20165 وم ــة ع ــع نهاي ــة م ــاعدهم الحكوم ــايف تس إض
ــات  ــري الخدم ــىل توف ــرياً ع ــاً كب ــك ســوف يضــع عبئ شــك أنَّ ذل

لالجئــني للعــام القــادم ومــا وراءه.  

ــل  ــس وبروكس ــراً يف باري ــت مؤخ ــي حصل ــداءات الت ــع االعت وم
ومــا تبــع ذلــك مــن موجــات كراهيــة املســلمني، يتزايــد التحــدي 
الــذي يفرضــه الكنديــون أمــام مبــادرة إعــادة توطني الســوريني يف 
كنــدا. فقــد أصبحــت مســألة األمــن عنــد معالجــة طلبــات إعــادة 
التوطــني مثــار النقــاش والخــالف العــام مــا دفــع الحكومــة اآلن 
ــادة  ــات حــول إع ــاج منحــى التشــارك املنتظــم باملعلوم إىل انته

التوطــني لتخفيــف مخــاوف املواطنــني الكنديــني. 

وحــده الزمــن مــن ســيخربنا إذا كانــت الحكومــة الجديــدة ســوف 
تســتمر يف تعزيــز دعمهــا لقطــاع إعــادة التوطــني وإثبــات )بعــد 
ر قيمــة  انتهــاء املــدد املحــددة وبلــوغ األهــداف) أّنهــا تقــدِّ
إنجــاح دمــج الالجئــني. ومــع ذلــك، إذا كان مــن املمكــن إنجــاز 
كثــري مــن ذلــك بنجــاح وكان باإلمــكان تلبيــة الحصــص الطموحــة 
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املساعدة عىل العودة الطوعية: اآلثار املرتتبة عىل النساء واألطفال 
مونيكا إنسيناس

غالباً ما تعيد برامج املساعدة عىل العودة الطوعية النساء واألطفال إىل أماكن ينعدم األمن فيها ويحيق 
بها املجهول، ويسلط تحليل هذه املامرسة يف اململكة املتحدة الضوء عىل املشاكل املتأصلة يف هذا النوع 

من الربامج وعىل رضورة إعادة النظر  فيها.

تهــدف برامــج املســاعدة  يف العــودة الطوعيــة ملســاعدة طالبــي 
اللجــوء عــىل العــودة إىل مواطنهــم األصليــة، وتســاعد هــذه 
الربامــج الالجئــني عــادًة عــن طريــق اتخــاذ اإلجــراءات الرضوريــة 
لســفرهم وتوفــري بعــض الدعــم املــايل لهــم ليتمكنــوا من تأســيس 
حياتهــم الجديــدة عنــد العــودة. وتــروِّج كل مــن مفوضيــة األمــم 
املتحــدة الســامية لالجئــني واملنظمــة الدوليــة للهجــرة لهــذه 
ــني  ــا ملالي ــة لضخه ــن باإلضاف ــن الزم ــد م ــن عق ــرث م ــج ألك الربام

ــا.  ــدوالرات عليه ال

ــودة  ــاعدة يف الع ــج املس ــم  برام ــدة، تنقس ــة املتح ــي اململك فف
الطوعيــة إىل ثالثــة برامــج منفصلــة: برنامــج املســاعدة عــىل 
العــودة الطوعيــة للمهاجريــن غــري النظاميــني وبرنامــج  العــودة 
الطوعيــة لــألرس واألطفــال وبرنامــج املســاعدة عــىل العــودة 
الثالثــة  الربامــج  كافــة  وتكــون  اإلدمــاج،  وإعــادة  الطوعيــة 
مفتوحــًة ملــن تفشــل طلباتهــم يف اللجــوء، ويكــون برنامجــا 
ــاعدة يف  ــال واملس ــألرس واألطف ــة ل ــودة الطوعي ــاعدة يف الع املس
العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج متاحــني ملــن تكــون طلبــات 
لجوئهــم قيــد االنتظــار، ويدفــع الربنامــج كلفــة الســفر إىل 
املوطــن ومينــح املنتســبني منحــة نقديــة ال تتجــاوز ألفــي جنيــه 
ــة  ــإن املوافق ــك، ف ــع ذل ــيك). وم ــرتليني ) 2800  دوالر أمري إس
ــاً إىل  ــؤدي تلقائي ــة ي ــودة الطوعي ــاعدة يف الع ــب املس ــىل طل ع
ســحب طلــب الفــرد للحصــول عــىل اللجــوء ويبــدأ حظــٌر ميتــد 
ملــدة خمــس ســنوات عــىل عــودة دخولــه إىل اململكــة املتحــدة. 

أسباب للمخاوف
أوالً، هنــاك شــكوك حقيقيــة حــول مــدى »طوعّيــة« برامــج 
ــع، وخاصــة بالنســبة  ــة يف الواق ــودة الطوعي ــىل الع املســاعدة ع
ــٍة  ــالل رشاك ــن خ ــني م ــادة الالجئ ــاريع إع ــم مش ــاء، إذ تت للنس
وثيقــٍة مــع الحكومــات الوطنيــة التــي لديهــا مصالــح خاصــة يف 
الحــد مــن عــدد املهاجريــن والالجئــني الذيــن يحاولــون الدخــول 
إليهــا كل عــام، وتشــعر بعــض املنظــامت غــري الحكوميــة أن 
كثــرياً مــن الالجئــني ال يشــاركون إال ألنَّ الحكومــات ال تــرتك 
لهــم الخيــار بعــد أن تقطــع عنهــم الخدمــات األساســية بشــكل 
اســرتاتيجي  وتهددهــم بالرتحيــل. وليســت هــذه املنظــامت هــي 
الوحيــدة التــي تشــعر بذلــك، إذ تشــري الباحثــة آن كــوخ إىل أنــه 
ينبغــي النظــر إىل برامــج املســاعدة عــىل العــودة الطوعيــة التــي 
ــن  ــا »م ــة للهجــرة عــىل أنه ــة واملنظمــة الدولي ــا املفوضي تطلقه
فعــل الحكومــات« ألنهــا تســمح للحكومــات الغربيــة باالســتعانة 
مبفوضيــة األمــم املتحــدة لالجئــني واملنظمــة الدوليــة للهجــرة يف 
ــك  ــا يكــون هنال ــه »عندم ــة أيضــاً إىل أن ــل، وتشــري الباحث الرتحي
ســعٌي وراء العــودة الطوعيــة والقرسيــة يف اآلن ذاتــه، فــإن 
ــة  ــرت دراس ــام 2013 أظه ــاً«.1 ويف ع ــوَّ متام ــة ُتق ــرة الطوعي فك
التهديــد  اســتخدام  أقــروا  الحكوميــني  املســؤولني  أن  أخــرى 
ــادة املشــاركة يف برامــج املســاعدة عــىل  ــل مــن أجــل زي بالرتحي
إحــدى  فــإن  األخــرية،  البحــوث  الطوعية.2وحســب  العــودة 
عواقــب املســاعدة يف العــودة الطوعيــة - وتركيزهــا عــىل »حريــة 
االختيــار« - هــي أنهــا تجعــل الالجئــني مســؤولني عــن العواقــب 

مــع توافــر الظــروف الصحيحــة، ســيعزو كثــري مــن النــاس األمــل 
يف أنَّ هــذا الزخــم لالســتجابة سيتســمر يف مبــادرات إعــادة 
التوطــني املســتقبلية يف كنــدا. والســؤال اآلن هــو مــا إذا كان 
ذلــك الدعــم االســتثنايئ لالجئــني يف كنــدا ســوف ُيرتَجــم إىل شــبكة 
أقــوى كاملــة النطــاق ملــا بعــد وصــول الالجئــني بهــدف دعمهــم 
وتقديــم الخدمــات لهــم واملحافظــة عــىل دعــم إعــادة التوطــني 

واســع النطــاق يف الســنوات القادمــة.  

آنا-ماري بيالنغري مكموردو 
  abelangermcmurdo@gmail.com 

طالبة ماجستري، مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد، 
وتعمل حالياً يف تورونتو يف كندا. كتبت املؤلفة هذا املقال 

بصفتها الشخصية فقط.  
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