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ـــن  ـــد م ـــة للح ـــاً الداعي ـــة أيض ـــة لأللفي ـــداف اإلمنائي ـــز األه تعزي
ـــم  ـــق التعلي ـــعياً لتحقي ـــة س ـــوء التغذي ـــن س ـــة ع ـــراض الناتج األم

ـــال.  ـــات األطف ـــدل وفي ـــص مع ـــامل وتقلي الش

ـــيع  ـــى اآلن بتوس ـــه حت ـــق أهداف ـــج يف تحقي ـــذا الربنام ـــح ه ونج
ـــون يف  ـــون إىل 105 ملي ـــن 45 ملي ـــطى م ـــة الوس ـــة الطبق رشيح
نحـــو عقـــد مـــن الزمـــان ومُيثِّـــل ذلـــك تقدمـــاً يف بلـــد يصـــل 

عـــدد ســـكانها نحـــو 200 مليـــون نســـمة.2 

ـــون  ـــني مبوجـــب قان ـــىل الالجئ ـــة لتشـــتمل ع ت هـــذه اإلعان ـــدَّ وُم
ـــي  ـــع األجنب ـــه: »يتمت ـــص عـــىل أنَّ ـــذي ين ـــب لعـــام 1980 ال األجان
ـــني  ـــا للمواطن ـــرتف به ـــوق امُلع ـــع الحق ـــل بجمي ـــم يف الربازي املقي
الربازيليـــني«.3 ولالســـتمتاع بهـــذه امليـــزة، يجـــب أن يكـــون 
ــون  ــل، وأن يكـ ــاً يف الربازيـ ــاًم رشعيـ ــئ مقيـ ــر أو الالجـ املهاجـ
ـــة  ـــري األهلي ـــي معاي ـــد، وأن يلب ـــجل األرسي املوح ـــجاًل يف الس ُمس
الخاصـــة بالدخـــل، ويجـــب عليـــه التقيـــد بالـــرشوط القياســـية 
ــة،  ــاب للمدرسـ ــل: الذهـ ــة، مثـ ــذه اإلعانـ ــة بتلقـــي هـ املتعلقـ

واســـتيفاء التطعيـــامت الواجبـــة، الـــخ.4  

ـــأّن حاجـــات املهاجريـــن والالجئـــني تختلـــف  ورداً عـــىل االنتقـــاد ب
عـــن حاجـــات املواطنـــني الربازيليـــني، تقـــول اللجنـــة الوطنيـــة 
الربازيليـــة لشـــؤون الالجئـــني إنَّهـــا تلبـــي هـــذه الحاجـــات 
ــة  ــتهدفة املقدمـ ــة املسـ ــح اإلضافيـ ــالل املَِنـ ــن خـ ــة مـ املختلفـ
ـــي  ـــدين الت ـــع امل ـــة ومنظـــامت املجتم ـــات املحلي ـــدول والحكوم لل

ــأوى  ــني باملـ ــد الالجئـ ــؤولية تزويـ ــا مسـ ــوىل بدورهـ ــوف تتـ سـ
ــاعدة  ــة الربتغاليـــة بجانـــب املسـ وتقديـــم دروس تعليـــم اللغـ
القانونيـــة  والصحـــة العقليـــة إضافـــة إىل املســـاعدة املاليـــة إذا 

لـــزم األمـــر.   

ومـــع أنَّ إمـــداد الالجئـــني واملهاجريـــن ببـــدل اإلعانـــة نفســـه 
الـــذي يحصـــل عليـــه املواطنـــون الربازيليـــون خطـــوة جيـــدة 
ـــع  ـــن وض ـــة م ـــك الحكوم ـــع ذل ـــب أن مين ـــا، ال يج ـــد ذاته يف ح
ــم  ــِفر منحهـ ــد ُيسـ ــني إذ قـ ــة بالالجئـ ــة خاصـ ــات عامـ سياسـ
ــكالت  ــاء املشـ ــن إخفـ ــني عـ ــة للربازيليـ ــاعدات املخصصـ للمسـ

ــني.   ــة بالالجئـ الخاصـ
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عضو يف مجموعة بحثية بشأن حقوق اإلنسان وأوجه 

االستضعاف، جامعة كاتوليكا دي سانتوس، الربازيل 
 www.unisantos.br

1. يل رقم 10.836, 9 يناير/كانون الثاين 2004. 
http://cnsnews.com/news/article/new-middle-class-driving-brazil- .2

 economic-makeover
3. املادة 95 من قانون األجانب رقم. 1980/6.815

4. راجع ليندرت ك.، وليندر أ.، وهوبز ج.، ودي ال بريه ب. )2007) تفاصيل الربنامج 
الربازييل بشأن إعانة األرسة: تنفيذ التحويالت النقدية املرشوطة يف سياق ال مركزي، ورقة 

مناقشة قطاع الحامية االجتامعية التابع البنك الدويل رقم 0709 
 http://tinyurl.com/WB-BolsaFamilia

 (The Nuts and Bolts of Brazil’s Bolsa Família Program: Implementing
Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context(

رين  السياسات االنتقالية والحلول الدامئة للبانديتيني الكشمريني املهجَّ
سودها غ راجبوت

العواقب غري  ناتج عن  الذين بقوا مهجرين من وادي كشمري منذ عام 1989  استمرار مأزق األشخاص 
املقصودة للسياسات السابقة. واالنتقال من السياسات املؤقتة التي تبقي عىل سالمة مجتمعات املهجرين 
يف مناطق آمنة إىل السياسات التي ترمي إىل تأمني حلول طويلة األمد يفرض معضالت أخالقية لصانعي 

السياسات.

تتأثــر حيــاة املهجريــن بالنزاعــات تأثــراً كبــرياً بســبب السياســات 
ومســتجداتها.  األزمــة  مــع  للتعامــل  تصــدر  التــي  املبدئيــة 
وباإلضافــة إىل تحــدي البــدء مــن جديــد مــا زالــت الفئــات 
املهجــرة بســبب النزاعــات تتعــرض لتهميــش أفــراد املجتمعــات 
املضيفــة وصانعــي السياســات الذيــن يطلقــون عليهــم تســميات 
مختلفــة مثــل: املهاجــرون أو األقليــات أو الضيــوف بهــدف إخفاء 
الســبب الحقيقــي وراء تهجريهــم. وغالبــاً مــا تكــون السياســات 

ــك  ــة تل ــري نتيج ــذا التهج ــل ه ــة مث ــع أزم ــل م ــة للتعام املصاغ
التســميات وهــذا مــا حــدث بالنســبة للسياســات التــي ُوٍضعــت 
للتعامــل مــع اإلخــالء القــرسي للبنديتيــني الكشــمرييني مــن وادي 

ــام 1989.  ــد يف ع ــع إلدارة الهن كشــمري الخاض

ــف كشــمريي  ــة 250 أل ــوادي قراب ــك ال ــن ذل ــارون م ــل الف وميث
ــن.  ــمية املهاجري ــم تس ــة عليه ــة الهندي ــق الحكوم ــر تطل مهج
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وُيَضــاف إىل هــذه األعــداد جيــل كامــل مــن اليافعــني والشــباب 
ــد  ــا. وق ــم خارجه ــوا تعليمه ــمري وتلق ــارج كش ــدوا خ ــن ول الذي
تجــاوزت املــدة التــي ُهٍجــر فيهــا هــذا املجتمــع املحــيل إىل أكــرث 
ــة  ــري عــىل السياســات املؤقت ــاً دون حــدوث أي تغي ــن 25 عام م
ــي  ــية والت ــات الرئيس ــي السياس ــف صانع ــا مواق ــي تضمنته الت

ــن. ــة للمهجري ــات االنتقالي ــة الحاج ــت لخدم ُصٍمم

أمــا بالنســبة للمجتمعــات املهجــرة فمثــل االنتقــال غــري املخطــط 
ــري  ــوادي. فالتهج ــن ال ــن م ــبة للمهجري ــرياً بالنس ــاً كب ــه تحدي ل
القــرسي مــزق األوارص األرسيــة، والعالقــات االجتامعيــة والثقافيــة 
وتســبب يف تعطيــل الوظائــف، والتعليــم، وفــرص الــزواج لكثــري 
منهــم. وباإلضافــة إىل الصدمــة االجتامعيــة والنفســية، واجــه هــذا 
ــو  ــي وجام ــاخ يف دله ــرارة املن ــات املرتبطــة بح ــع التحدي املجتم
ــاً  ــرث اكتظاظ ــات أك ــع مجتمع ــوا م ــاً أن يتعامل ــم أيض وكان عليه

ــًة.  وبريوقراطي

ــة  ــرث مقاوم ــوم أك ــىل العم ــع ع ــك املجتم ــاث يف ذل ــت اإلن وكان
للظــروف وأكــرث قــدرة عــىل اســتعادة اإلحســاس برباطــة الجــأش 
برسعــة أكــرب مــام أظهــره الرجــال. أمــا مــن ناحيــة الرجــال 
فكانــت تجربتهــم مــع الصدمــة التــي عانــوا منهــا قــد تضاعفــت 
ــك  ــة وذل ــف مهين ــوروه وظائ ــام تص ــل في ــم إىل العم الضطراره
ــنَّ  ــدة. لك ــدن الجدي ــاة يف امل ــد الحي ــىل قي ــاء ع ــل البق ــن أج م
ــم  ــة لدع ــامل التجاري ــدة يف األع ــارات جدي ــن مه ــاء اكتس النس
أزواجهــن يف إدارة املتاجــر املؤقتــة املخصصــة للمهجريــن. ومــع 
ذلــك، كان للتحــول مــن وضــع التاجــر املحــرتم والبنديتــي املقيــم 
ــر يف ظهــور خــربة  ــر غــري معــروف أث ــوادي إىل مجــرد مهجَّ يف ال
غــري عاديــة لجميــع أفــراد املجتمــع وزادت األمــور صعوبــة 

ــن.  ــول املهاجري ــة ح ــة واملخصص ــات املؤقت ــبب السياس بس

اإلطار العام للسياسات 
رغــم مــرور 25 عامــاً، مــا زالــت الحكومــة الوطنيــة تصــف هــذا 
التهجــري عــىل أنــه نتيجــة االضطرابــات املؤقتــة يف الــوادي وهــذا 
ــدأ »أن  ــاه مب ــا تج ــاد مبوقفه ــكت بعن ــة متس ــي أن الحكوم يعن
ــر  ــك ظه ــة لذل ــت«. ونتيج ــث أت ــن حي ــود م ــىل األرس أن تع ع
طيــف مــن السياســات الرســمية عــرب العقــود لخدمــة الحاجــات 
االنتقاليــة للمهاجرين.1ويتعــارض ذلــك مــع فهــم األرس ومفاده أن 
هــذه األزمــة ال ميكــن حلهــا وال ميكــن لألمــور أن تعــود كــام كانت 
عليــه يف الســابق بــل إنهــا أرضت مبجتمعهــم إرضاراً أبديــاً. ونتيجة 
ــة  ــا »عدمي ــىل أنه ــة ع ــات التقليدي ــر األرس للسياس ــك، تنظ لذل
الفائــدة« »ومهينــة« وأن »ال عالقــة لهــا مبوضوعهــا«.2 ومــع 
مــرور الســينني تطــورت السياســات اســتجابة للحاجــات املتغــرية 
لهــذا املجتمــع، ومــع ذلــك نتــج عــن مجمــوع السياســات نتائــج 

ــد  ــىل ح ــرار ع ــي الق ــتفيدين وصانع ــن املس ــكل م ــة ل مختلط
ســواء. 

والوصــول  االجتامعــي  اإلدمــاج  اتســم  الرســمي:  التصنيــف 
للخدمــات بالنســبة ملجتمــع الكشــمرييني باملحدوديــة نظــراً 
لتصنيفهــم الرســمي عــىل أنهــم مهاجــرون. ومــع االعــرتاف 
بأهميــة اســتخدام التســميات كأدوات مــن أجــل تحديــد األعضــاء 
الرشعيــني يف جامعــة مــا لغايــات توزيــع الحصــص الغذائيــة 
باملجتمعــات  التســميات  هــذه  مثــل  أدت  فقــد  واملنافــع، 
املضيفــة يف دلهــي وجامــو إىل إخــراج مجتمــع الكشــمرييني مــن 
ــم  ــك ُيفَه ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف ــة واالقتصادي ــم االجتامعي دوائره
مــن مســمى املهاجــر أننــا نتحــدث عــن املغــادرة الطوعيــة مــن 
الــوادي. وأتاحــت هــذه التســمية للمســؤولني تجنــب رضورة 
مواجهــة مرتكبــي اإلخــالء القــرسي الذيــن مــا زالــوا خــارج نطــاق 

ــاءلة.  املس

يســمى  كان  ملــا  الرســمية  االســتجابة  متثلــت  اإلســكان:  
»باالضطــراب املؤقــت« يف توفــري مســتوطنات شــبيهة بالقــرى يف 
هــذا املجتمــع خــارج وادي كشــمري ليكــون مــالذاً آمنــاً وقريبــاً إىل 
ــذي  خربتهــم يف أوطانهــم. وباالنســجام مــع املوقــف الرســمي ال
ــة، تتمســك الحكومــة مبلكيتهــا  رأى يف هــذا التهجــري أزمــة مؤقت
لتلــك املســتوطنات وتســمح للمقيمــني فيهــا باملكــوث إىل حــني 
عــودة األمــور إىل مجاريهــا يف الــوادي. وملــا كانــت عائــالت 
ــن  ــون م ــش يف هــذه املســتوطنات يف شــقق تتك ــن تعي املهجري
غرفتــني ضمــن مجمعــات متعــددة الطوابــق يف جامــو فقــد 
اســتمرت هــذه العائــالت برثــاء فقدانهــا ملواطــن أجدادهــا. 
ولذلــك ال ميكــن للطبيعــة االنتقاليــة لهــذا النــوع مــن اإلســكان 
أن يفعــل شــيئاً يف ســبيل معالجــة الشــواغل األعمــق لهــذا 
ــد  ــأن األمــور ق ــد إليهــم اإلحســاس ب املجتمــع وال ميكــن أن يعي
عــادت طبيعيــة كــام كانــت وال بتوفــري األمــن بعيــد األمــد لهــم. 
ومــع ذلــك، يواجــه صانعــوا السياســات معضلــة أخالقيــة، فنقــل 
العائــالت إىل املجتمــع الرئيــي يف البــالد قــد يــؤدي إىل االعــرتاف 
يف األزمــة أكــرث مــن االعــرتاف بهــا عــىل أنهــا مؤقتــة وقــد يــؤدي 
ذلــك إىل تحطيــم اآلمــال بــني الذيــن يرغبــون بالعــودة إىل 

ــاف.  ــة املط ــم يف نهاي دياره

الفــرص  إىل  الوصــول  تأمــني  يفــرض  الــرزق:  كســب  ســبل 
االقتصاديــة تحديــات بالنســبة لكثــري من أفــراد أي مجتمــع مهجر 
وتنتــرش الضغوطــات املضافــة إىل املجتمعــات املضيفــة وتتجســد 
ــر واملضيــف.  غالبــاً بتوتــرات شــديدة بــني املجتمعــني املهجَّ
وللحــد مــن تلــك الضغــوط، تضمنــت حزمــة السياســات املوجهــة 
لــألرس االســتخدام املؤقــت للمتاجــر املتاحــة الســتخدامهم يف 
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املجتمعــات املضيفــة. وعــىل املــدى القصــري، أتــاح ذلــك لــألرس 
عــىل األقــل بالحصــول عــىل يشء مــن إحساســهم بالكرامــة 
والرفــاه االقتصــادي، ومــع ذلــك مــا زالــت الحكومــة تســتحوذ 
عــىل ملكيــة تلــك املتاجــر ومتنــع توســعها. ولتحقيــق االنتقــال 
مــن هــذه املتاجــر املؤقتــة إىل ســبل أكــرث دميومــة لــدر الدخــل 
ال بــد مــن االعــرتاف بــأنَّ التهجــري قــد جعــل مــن العــودة إىل 

ــراً مســتحياًل.  ــار أم الدي

ــة  ــم: عــىل النقيــض مــن السياســات التــي مل تكــن معني التعلي
باألثــر املقصــور عــىل املســتفيدين، حظيــت إحــدى  كثــرياً 
ــايب يف  ــر إيج ــا أث ــه كان له ــىل أن ــر األرس ع ــات بتقدي السياس
ــة  ــع الخاص ــة التوزي ــاً لخط ــري. ووفق ــة يف التهج ــم العام خربته
العائــالت  أطفــال  ــن  متكَّ الكشــمرييني،  املهاجريــن  ألطفــال 
املهجــرة مــن االســتفادة مــن منظومــات املــدارس يف املجتمعات 
املضيفــة متخطــني بذلــك عقبــة األمــور البريوقراطيــة املطلوبــة 
للقبــول يف املــدارس. فهــذه املبــادرة املدروســة مل متنــع وقــوع 
األطفــال ضحايــا للشــوارع وعاملــة األطفــال فحســب بــل 
نــت اليافعــني الكشــمرييني بــأدوات البقــاء عــىل الحيــاة  مكَّ
وغرســت يف نفوســهم شــعوراً بالقــدرة عــىل مقاومــة الظــروف 
والثقــة. وهــذا مــا يختلــف عــن اســرتاتيجيات البقــاء لكثــري مــن 
ــني  ــم للبنديتي ــة التعلي ــامل. وسياس ــرة يف الع ــات املهج املجتمع
ــى عليــه للسياســة التــي ميكنهــا أن تقــدم  املهجريــن مثــال ُيثَن
ــراد  ــل ألف ــب ب ــن فحس ري ــس للمهجَّ ــورة لي ــة منظ ــج طيب نتائ
املجتمعــات املضيفــة والبلــد بأكملــه. وتســاعد مثــل هــذه 
ــات  ــراره يف املجتمع ــن تك ــوذج ميك ــاء أمن ــىل بن ــات ع املامرس

ــامل. ــابهة يف الع ــرة املش املهج

االعرتاف مبخاطر »السياســات االنتقالية« 
يف الوقــت الــذي تســتحوذ فيــه الحكومــة عــىل قــرى املهجريــن 
ومــا ينطــوي عــىل ذلــك مــن دور مهــم يف الســنوات األوىل 
للتهجــري، فقــد أنشــأت هــذه القــرى عــرب ســنوات الهجــرة 
ــة  ــات املحلي ــني املجتمع ــاً ب ــاً ومجتمعي ــاًل ثقافي ــة فاص املطول
النمطيــة  الصــورة  مــن  وعــززت  املهجريــن  ومجتمعــات 
ــم  ــه رغ ــر أن ــب يف األم ــر. والعجي ــن اآلخ ــام يف ذه ــكل منه ل
بأفــراد مــن  الكشــمرييني محاطــون  البنديتيــني  أن عائــالت 
جامعتهــم العرقيــة، ومعابدهــم، ومدارســهم، ومتاجرهــم فهــم 
يكرهــون العيــش يف األماكــن التــي ال يجــدون فيهــا فرصــاً 
اقتصاديــة وال فضــاًء سياســياً. وقــد حــان الوقــت اآلن لالعــرتاف 
بــأن السياســة التــي مــا زالــت تعــزز مــن املجتمعــات املتوازيــة 
ــؤدي إىل  ــدة وت ــات الجدي ــور النزاع ــة لظه ــة خصب ــدم بيئ تق
ظهــور مخاطــر أخالقيــة لجميــع األشــخاص املعنيــني بهــا مبــا يف 

ــر.  ــف يف خط ــع املضي ــع املجتم ــك وض ذل

ولســوء الحــظ، مــا زالــت السياســات مســتمرة يف تعميــق 
ــدة  ــة الجدي ــة الوطني ــني إذ إنَّ الحكوم ــني املجتمع ــل ب الفاص
كشــفت عــن خطتهــا يف تخصيــص قطعــة أرض يف كشــمري للذين 
يرغبــون يف العــودة إليهــا. ومثــل هــذه الخطــة لــن يكــون مــن 
أثرهــا إال أن تضمــن اســتمرار الفصــل بــني املجموعتــني اللتــني 
ــؤدي  ــا ي ــذا م ــمري وه ــاً يف كش ــان مع ــايض تتعايش ــا يف امل كانت
ــات. ــي السياس ــة بالنســبة لصانع ــم املشــكلة األخالقي إىل تفاق

البنديتــي  الشــباب  يجــد  الدامئــة،  الحلــول  عــن  وبحثــاً 
الكشــمريي الــذي ولــد وترعــرع يف املجتمعــات خــارج كشــمري 
نــاً بتعليمــه يجــدون أنفســهم مركزيــن عــىل  والــذي أصبــح ُمَمكَّ
املهــارات املكتســبة حديثــاً وذلــك مــن خــالل إقامــة الــرشاكات 
ــعبية،  ــد الش ــامء القواع ــة، وزع ــري الحكومي ــامت غ ــع املنظ م
وصانعــي السياســات وذلــك مــن أجــل ضــامن بنــاء مجتمعهــم 
بــدالً مــن تكريــس التفرقــة بــني املجتمعــني مبــا يصبــح سياســة. 
التخطيــط  يف  ميثلونــه  جــداً  مهــم  دور  الشــباب  ولهــؤالء 
نهــم مــن  ويف تحقيــق الحلــول الدامئــة وهــم يف وضــع ميكِّ
املطالبــة باملشــاركة يف تحقيــق اإلمنــاء املجتمعــي املطلــوب 
ــم  ــراد املجتمــع ومتكينه ــة مــن أجــل أف واإلصالحــات املجتمعي
ــال مــن اإلســكان املؤقــت إىل اإلســكان  ــس مــن أجــل االنتق لي
العــام فحســب بــل أيضــاً مــن أجــل االعــرتاف بهــم عــىل أنهــم 
منتجــون وأعضــاء مســاهمون يف املجتمــع. لقــد حــان الوقــت 

ــرارات. ــة الق ــة صناع ــدة يف عملي ــوات الجدي ــاج األص إلدم

ومهــام فعــل صانعــو القــرارات فســوف يســتمرون يف مواجهــة 
مشــكالت أخالقيــة وخيــارات صعبــة ســواء أكانــت تتعلــق 
يف  الدمــج  سياســات  أم  العــودة  سياســات  عــن  بالكشــف 

املضيفــة.  املجتمعــات 
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هذه املقالة مبنية عىل بحث أجراه املؤلف ضمن أطروحة قدمها 
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