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املنس ِّيون :الجئون ليبرييون سابقون يف غانا
ناوهيكو أوماتا

بعد أكرث من ثالث سنوات مضت بعد توقف منح وضع الالجئ لالجئني الليبرييني ،يتبني محدودية نجاعة
خطة الدمج التي وضعها املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا ونفذها كحل لليبرييني الذين ما زالوا
ماكثني يف غانا.
مــع َّأن املنفــى قــد يكــون وضعـاً وســطياً مطـ َّوالً ،مل ُي َنــح بعــد
وضــع الالجــئ الدائــم .فوفق ـاً التفاقيــة الالجئــن لعــام ،1951
عندمــا تتوقــف الظــروف التــي ُيعــرَ َُف باألشــخاص يف ظلهــا
عــى أنهــم الجئــون (فرضيــة «توقــف الظــروف») ،قــد ُيط َّبــق
بنــد التوقــف حتــى لــو كان هــؤالء األشــخاص باقــن يف بلــد
اللجــوء.

ومل َ
يبـق هـؤالء الالجئـون الباقون هناك دون حل دائم فحسـب
بـل تزايـدت الصعوبـات التـي تواجـه ظروفهـم املعيشـة أيضـاً.
فبعد وقف إطالق النار عام  ،2003اسـتمرت كمية املسـاعدات
اإلنسـانية بالتناقـص إىل أن ُأن ِه َيـت متامـاً تقريبـاً مـع حلـول عام
 .2010وباإلضافـة إىل ذلـك ،اسـتمر الالجئـون يف مواجهـة عـدد
مـن العوائـق أمـام مشـاركتهم يف النشـاطات االقتصاديـة خـارج
املخيـم ومـن هـذه العوائق تفشي ظاهرة رهـاب األجانب وقلة
معرفتهـم باللغـات املحليـة .وهكـذا ،باسـتثناء بعـض متلقـي
الحـواالت مـن الخـارج ،انخفضـت مصـادر معيشـة كثير مـن
الليبرييين إىل سـبل العيـش املتاحـة يف املخيـم وحولـه.

وخــال هــذه العمليــة ،رأى آالف الالجئــن الليبرييــن يف غانــا
نهايــة وضــع لجوئهــم يف عــام  ،2012فأدخلــت عــى إثرهــا
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن خطــة للدمــج مــن
خــال بروتوكــول حريــة الحركــة يف دول املجتمــع االقتصــادي
لــدول غــرب أفريقيــا ليكــون «حــ ًا عــى املســتوى دون الدمـج القائم عىل مبادرة املجتمع االقتصادي لدول
غرب أفريقيا «كحل»
اإلقليمــي» لليبرييــن الذيــن مــا زالــوا يف املنفــى.
يف يناير/كانـون الثـاين  ،2012أعلنـت مفوضيـة األمـم املتحـدة
التَّهجــر املط َّول لالجئني الليبرييني
السـامية لالجئين عـن وقـف وضع الالجـئ لالجئين الليبرييني يف
بعــد انــدالع الحــرب األهليــة يف ليبرييــا عــام  ،1989أقامــت جميـع أنحـاء العـامل ابتـدا ًء بنهايـة شـهر يونيو/حزيـران .2012
الحكومــة الغانيــة مخيــم بودوبــورام لالجئــن يف عــام  1990وبعـد مـا يقـارب العقـد مـن الزمـن بعـد إبـرام اتفاقيـة وقـف
اســتجابة ألفــواج املهجريــن الليبرييــن القادمــن .وبعــد إطلاق النـار لعـام  ،2013قـرر املجتمـع الـدويل َّأن الوضـع يف
التوصــل إىل اتفــاق نهــايئ لوقــف إطــاق النــار عــام  2003ليبرييـا قـد تحسـن تحسـناً كبيراً َّ
وأن أسـباب التَّهجير مل تعـد
نــادت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن مـراراً وتكراراً قامئـة .ويف بدايـة عـام  ،2012مل ُيترَك لالجئين الليبرييين الذيـن
بإعــادة الالجئــن إىل ليبرييــا .لكــنَّ وتــرة اإلعــادة كانــت بطيئــة يعيشـون يف غانـا سـوى خياريـن اثنين هما :العـودة بنهايـة
جــداً بــن الليبرييــن يف غانــا ومــر ُّد ذلــك إىل خطــورة البيئــة يونيو/حزيـران  2012قبـل تطبيـق بنـد إيقـاف وضـع اللجوء أو
السياســية واالقتصاديــة يف ليبرييــا .وكان كثــر مــن الالجئــن البقـاء يف غانـا مبوجـب اتفاقيـة كانـت قـد وقعت عليها سـابقاً
الليبرييــن يف غانــا يعيشــون عــى أمــل إعــادة توطينهــم يف بلــد الـدول األعضـاء يف املجتمـع االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا.
ثالثــة ،لكــنَّ معظمهــم بعــد عــودة الســام يف ليبرييــا مل يعــودوا
مســتوفني ملعايــر إعــادة التوطــن.
واملجتمـع االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا ليـس هيئـة لحامية
الالجئين لكنَّـه اتحـاد كونفـدرايل إقليمـي يضـم خمسـة عشر
أمــا الحــل «التقليــدي» اآلخــر الدائــم املتبقــي املتمثــل يف بلـداً مـن بلـدان غـرب أفريقيـا مبـا فيهـا غانـا وليبرييـا وتأسـس
الدمــج املحــي فقــد اخفــق يف الحصــول عــى الدعــم مــن عـام  1975بهـدف تعزيـز التجـارة واالندمـاج االقتصـادي عبر
الحكومــة املضيفــة والالجئــن الليبرييــن أنفســهم عــى حــد املنطقـة .وأقيمـت خطـة الدمـج على املسـتوى دون اإلقليمـي
ســواء .فقــد نظــرت الحكومــة الغانيــة للدمــج املحــي عــى على أسـاس بروتوكـول  1979حـول حريـة الحركـة الـذي تبنـاه
أنــه فــرض عــى البــاد فلــم تطرحــه كخيــار أمــام الالجئــن املجتمـع االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا الـذي مينـح مواطنـي
الباقــن عــى أراضيهــا .ومــن ناحيــة الالجئــن ،كان الدمــج دول املجتمـع حـق الدخـول إىل أي بلد من بلدانـه واإلقامة فيه
املحــي ح ـ ًا غــر مرغــوب بــه خاصــة ألنــه يعجــز عــن توفــر وإقامـة النشـاطات االقتصاديـة هناك 1.ومنذ أواخـر عام ،2000
كانـت مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين تركـز على
الفــرص االجتامعيــة واالقتصاديــة لهــم يف غانــا.
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مارشال سليجا

الخطـة على أنهـا «حـل مبتكر»
لالجئين الذيـن طـال تهجريهـم
يف غـرب أفريقيـا .وكانـت كوادر
مفوضيـة األمم املتحدة السـامية
لالجئين العاملـون يف غانـا
تعتقـد َّأن تزايـد حركـة الالجئني
تتيـح وسـيلة لضمان الوصـول
الحقيقـي لسـبل كسـب الـرزق
املسـتدامة وفرصـاً حقيقيـة يف
التوظيـف وذلـك بتوفير اإلقامة
القانونيـة وتحسين مسـتوى
الوصـول إىل أسـواق العمـل عبر
بلـدان املجتمـع االقتصـادي
لـدول غـرب أفريقيـا.
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أحد الشوارع التجارية الرئيسية داخل مخيم بودوبورام لالجئني ،غانا ،وقد أصبح اآلن هادئاً نسبياً منذ مغادرة كثري من الالجئني إثر تطبيق بند توقف صفة
الالجئ .وبانخفاض عدد السكان من الالجئني ،واجهت مرشوعات الالجئني التجارية انخفاضاً حاداً يف املبيعات ما يصعّب عليها االستمرار.

ويف نهايـة يونيو/حزيـران ،2012
بلـغ عـدد الليبرييين الذيـن بقـوا يف غانـا سـبعة آالف شـخص
اسـتمروا يف العيـش يف املنفـى تحـت تسـمية جديـدة وهـي
«مهاجـرو املجتمـع االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا» .ومـع َّأن
اإلدارة الغانيـة أعلنت رسـمياً إغالق مخيم بودوبـوران عام ،2012
اسـتمر معظم هـؤالء الالجئون السـابقون يف العيش داخل منطقة
املخيم ،ويف فرباير/شـباط  ،2014أي بعد سـنتني تقريباً من توقف
صفـة الالجـئ ،و ُم ِنـح الليبرييـون الباقـون يف غانـاً أخيراً جـوازات
سـفر املجتمـع االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيا التـي انطوت عىل
إذن للعمـل واإلقامـة مـدة سـنتني.

حـاول بعـض الليبرييين استكشـاف فـرص العمـل خـارج منطقـة
املخيـم لكنَّهـم أخفقـوا يف ذلـك .مارشـال ميلـك متجـراً صغيراً يف
وعبر عـن شـعوره باإلحبـاط خلال بحثـه عـن وظيفـة:
املخيـمَّ ،
تقدمـت بطلـب لوظيفتين يف متجري سـوبرماركت محليني لكنني
مل أحصـل على العمـل يف أي منهما كما أننـي ال أتحـدث اللغات
[الغانيـة] املحليـة .ومـا زال التمييـز الذي ميارسـه املواطنون ضدنا
كبير ًا .وحتـى لـو كان لـدي ترصيـح بالعمـل ،ال أعتقـد أننـي قادر
على الحصـول على وظيفـة يف غانا

لكـنَّ توفير صفـة املهاجـر مل تحـدث تغييرات جوهريـة يف الحياة آدم ضابـط برامـج غـاين عمـل لـدى املنظمات غير الحكوميـة يف
املخيـم عبر عقـد مـن الزمن ،وهو يشـكك يف فعالية خطـة الدمج
اليوميـة ألولئـك الالجئني.
على املسـتوى دون اإلقليمـي قائ ًال:

شح الفرص االقتصادية

سـتيفاين أم ال زوج لها ،ابنتها يف سـن املدرسـة تكاد ال تجد ما يسد
الرمـق إذ تجمـع عـدة طـرق للمعيشـة مثـل أداء بعـض الوظائف
املنزليـة لـدى أرس الالجئني األخرى وتلقي املسـاعدات الخريية من
الالجئين اآلخريـن ومـن الكنيسـة داخـل املخيـم .وعندمـا سـألتها
عما إذا تغيرت حياتهـا منـذ توفير ترصيـح املجتمـع االقتصـادي
لـدول غـرب أفريقيـا للعمـل واإلقامة أجابـت قائلة:

لقـد كنـت شـكاك ًا دامئـ ًا بجدوى خيـار املجتمـع االقتصـادي لدول
غـرب أفريقيـا هـذا فلقـد قالـت مفوضية األمـم املتحدة السـامية
لالجئين َّإن الترصيـح سيسـمح لالجئني باالنتقـال إىل مكان ميكنهم
لكن السـؤال أيـن ميكنهم أن
أن يجـدوا فـرص العمـل الجيدة فيهّ .
يجـدوا وظائـف جيـدة؟ فليس يف غانا فرص كثيرة للعمل بل حتى
كثير مـن املواطنني عاطلـون عن العمل....قد تكـون صفة املجتمع
االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيا مفيـدة للذين يتمتعـون مبؤهالت
خاصـة كاألطبـاء واملمرضين واملمرضـات وخبراء الحاسـوب .لكن،
َّأن لكثير مـن الليبرييين الحصول على هذه املهـارات الفنية؟

مل يتغير يشء .نحـن نعيـش على املسـاعدات مـن الليبرييين
اآلخريـن [داخـل املخيـم] .أغسـل مالبسـهم وأنظف بيوتهـم لقاء
قليـل مـن املـال أو قليـل مـن الطعـام .هـذه طريقـة بقائنـا على
قيـد الحيـاة واتبعناهـا منـذ وقـت طويل...ليـس لـدي أي مهارات وأجمــع الالجئــون الســابقون ممــن خضعــوا للمقابلــة يف عــام
خاصـة .وال نسـتطيع أن نتدبـر أمورنـا خـارج املخيـم.
 2015عــى َّأن اقتصــاد املخيــم كان يــزداد ضعفـاً خــال الســنوات
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املاضيــة .ويعــود ذلــك يف بعــض أســبابه إىل تغــ الرتكيبــات
الســكانية يف املخيــم .ففــي مجتمعــات الالجئـ  ،مــن الشــائع أن
يكــون األغنيــاء وامليســورون مــن أول مــن يخــرج مــن املخيــم أو
يعــود إىل بلــده .واســتجابة للضغــوط الســابقة الراميــة إىل دفــع
الالجئـ للعــودة واســتجابة لوقــف منحهــم وضــع الالجــئ ،اتبــع
الالجئــون الليبرييــون النمــط ذاتــه .كيفـ  ،الجــئ ســابق عــاش يف
وهكــذا ،ينطــوي هنــاك خطــورة ع ـ تقديــم خطــة الدمــج
غانــا منــذ منتصــف التســعينيات ،يقــول:
عـ املســتوى دون اإلقليمــي املطــروح مــن ناحية أنها تتسـ
اقتص اد املخي م يف احتض ار .كث م ن املرشوع ات الصغ ة عـ إخفــاق املجتمــع الــدويل يف توفـ الحــل الدائــم لهــؤالء
ُأغل ِ َق ت بس بب انخف اض ع دد الزبائ ن .فمعظ م األغني اء رحل وا الالجئ ـ  .ومــع َّأن وضــع الالجــئ لليبريي ـ قــد توقــف ،مــا
ع ن غان ا قب ل وق ف وض ع الالج ئ .وكان وا م ن قب ل يس اعدون زال نفيهــم وهجرتهــم مســتمرين .فليــس اســتبدال تســمية
الفق راء لكنه م [األغني اء] رحل وا ومل يب َق م ن الليبريي ن س وى «الالجــئ االقتصــادي» مبســمى «الالجــئ» بديــ ً حقيقيــاً
للحــل الدائــم .بــل ميكــن إدراجــه ضمــن «أنصــاف الحلــول»
الفق راء.
التــي ال تفيــد إال بإخفــاء إخفــاق نظــام الالجئ ـ العاملــي يف
يف غانــا بعــد رحيــل امليســورين ،بقــي األشــخاص املســتضعفون التعامــل مــع تحديــات الالجئـ الســابقني ممــن ُت ِركــوا بوضــع
2
بقليــل مــن املهــارات واملــوارد االقتصاديــة الالزمــة لتأم ـ ســبل مهاجــر غامــض وبقليــل مــن االهتـ م مــن املجتمــع الــدويل.
كســب الــرزق وزاد ذلــك مــن نســبة الالجئ ـ املف َّقريــن الباق ـ
يف املخيــم .ومبعنــى آخــر ،كان الالجئــون الســابقون األقــل قــدرة ومــن الــ وري أن يرصــد نظــام الالجئــ الــدويل عــن
عــ االســتفادة مــن خطــة املجتمــع االقتصــادي لــدول غــرب كثــب أوضــاع الالجئ ـ الســابقني يف غــرب أفريقيــا للوقــوف
أفريقيــا للدمــج هــم نفســه الذيــن ُت ِركــوا يف املنفــى ليتدبــروا ع ـ مــا إذا كانــت خطــة الدمــج التــي جــاء بهــا املجتمــع
االقتصــادي لــدول غــرب أفريقيــا قــادرة عــ توفــ حــل
أمورهــم تحــت مســمى «املهاجــرون االقتصاديــون».
حقيقــي لليبرييـ الذيــن مــا زالــوا يف املنفــى .وخالفـاً لذلــك،
«حل» املشكلة أم التسرت عىل اإلخفاق؟
ســوف «يختفــي» ف نهايــة املطــاف الالجئــون غـ القادريــن
بالنظــر إىل هــذه النتائــج ،ال بــد مــن إخضــاع جــدوى خطــة عــ الحصــول عــ الحــل الدائــم وســوف يزالــون مــن
املجتمــع االقتصــادي لــدول غــرب أفريقيــا للدمــج «كحــل» إىل اإلحصــاءات الرســمية وذلــك مــن خ ـ ل رفــع صفــة الالجــئ
التمحيــص والتدقيــق .فــأوالً ،مل يحقــق توفــ ترصيــح العمــل عنهــم .ونظ ـراً لالنتشــار الواســع لحــاالت الالجئ ـ املط َّولــة
واإلقامــة بحــد ذاتــه إال قلي ـ ً مــن الفائــدة يف تيس ـ دمــج مــا يف العــامل ،قــد نشــهد تزايــداً لظاهــرة الالجئــ الســابقني
تبقــى مــن الليبرييــ يف غانــا .فمعظمهــم يشــاركون يف ســبل «املنســيني» يف املســتقبل القريــب.
كســب الــرزق القامئــة ع ـ اقتصــاد املخيــم وال يحتاجــون كث ـ اً
إىل االنتقــال إىل خــارج املخيــم لكســب الــرزق عــدا عــن َّ
أن ناوهايكو أوماتا naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk
قليـ ً منهــم قــادرون عـ تحمــل نفقــات النقــل إىل النشــاطات مسؤول بحث رئي يف مرشوع اإلبداع اإلنساين ،مركز دراسات
الالجئني ،جامعة أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
االقتصاديــة يف األســواق الخارجيــة.
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املجتمــع االقتصــادي لــدول غــرب أفريقيــا تعــاين مــن ركــود
يف اقتصاداتهــا ومــن ارتفــاع معــدالت البطالــة وحتــى لــو ُم ِنــح
الالجئــون الليبرييــون الســابقون حريــة الحركــة إىل األســواق
يف الــدول املجــاورة ،ســيبقى مــن الصعــب تخيــل أن يتمكــن
كث ـ منهــم مــن تأم ـ وظيفــة آمنــة ومجزيــة.
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وثالثــاً ،ال ينبغــي أبــداً تجاهــل محدوديــة قــدرات اســتيعاب
الالجئ ـ يف منطقــة غــرب أفريقيــا .فمعظــم الــدول األعضــاء يف

)

وثانيــاً ،هنــاك معوقــات حقيقيــة أمــام الدمــج منهــا العوائــق
اللغويــة وانتشــار ظاهــرة رهــاب األجانــب ب ـ املواطن ـ  .ومبــا
َّأن معظــم الحكومــات املضيفــة تكــره دمــج الالجئ ـ  ،مل تبــذل
الحكومــة الغانيــة وال مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئـ
إال قليـ ً مــن الجهــود يف تجهيــز البيئــة املناســبة إلنجــاح إدمــاج
مــا تبقــى مــن الليبريي ـ .

 .1أديبوج أ وبولتون أ وليفني م (« 2007تعزيز التكامل من خالل الحركة :حرية الحركة
وبروتوكول املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا» ورقة عمل رقم  ،150قضايا مستجدة
يف بحوث الالجئني ،مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
www.unhcr.org/476650ae2.pdf
(Promoting integration through mobility: free movement and the
ECOWAS Protocol
 .2لونغ ك (« 2014إعادة النظر يف الحلول الدامئة» يف فيديان-قاسمية إ ولويرش ج،
ولونغ ك وسيغونا ن (محررون دليل أكسفورد لدراسات الالجئني والهجرة القرسية،
مطبعة جامعة أكسفورد
('Rethinking Durable Solutions' in Oxford Handbook of Refugee and
Forced Migration Studies

