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تعزي ــز األه ــداف اإلمنائي ــة لأللفي ــة أيضــاً الداعي ــة للح ــد م ــن ســـوف تتـــوىل بدورهـــا مســـؤولية تزويـــد الالجئـــن باملـــأوى
األمــراض الناتج ــة ع ــن س ــوء التغذي ــة س ــعياً لتحقي ــق التعلي ــم وتقديـــم دروس تعليـــم اللغـــة الربتغاليـــة بجانـــب املســـاعدة
الش ــامل وتقلي ــص مع ــدل وفي ــات األطف ــال.
القانوني ــة والصح ــة العقلي ــة إضاف ــة إىل املس ــاعدة املالي ــة إذا
ل ــزم األم ــر.
ونج ــح ه ــذا الربنام ــج يف تحقي ــق أهداف ــه حت ــى اآلن بتوس ــيع
رشيح ــة الطبق ــة الوس ــطى م ــن  45ملي ــون إىل  105ملي ــون يف ومـــع َّأن إمـــداد الالجئـــن واملهاجريـــن ببـــدل اإلعانـــة نفســـه
وي ِّثـــل ذلـــك تقدمـــاً يف بلـــد يصـــل الـــذي يحصـــل عليـــه املواطنـــون الربازيليـــون خطـــوة جيـــدة
نحـــو عقـــد مـــن الزمـــان ُ
2
عـــدد ســـكانها نحـــو  200مليـــون نســـمة.
يف ح ــد ذاته ــا ،ال يج ــب أن مين ــع ذل ــك الحكوم ــة م ــن وض ــع
سياســـات عامـــة خاصـــة بالالجئـــن إذ قـــد ُيســـ ِفر منحهـــم
و ُم ـدَّت ه ــذه اإلعان ــة لتش ــتمل ع ــى الالجئ ــن مبوج ــب قان ــون للمســـاعدات املخصصـــة للربازيليـــن عـــن إخفـــاء املشـــكالت
األجان ــب لع ــام  1980ال ــذي ين ــص ع ــى أ َّن ــه« :يتمت ــع األجنب ــي الخاصـــة بالالجئـــن.
املقي ــم يف الربازي ــل بجمي ــع الحق ــوق ا ُملع ــرف به ــا للمواطن ــن
ليليان ياماموتو lilianmitsuko@yahoo.it
3
الربازيليـــن» .ولالســـتمتاع بهـــذه امليـــزة ،يجـــب أن يكـــون عضو يف مجموعة بحثية بشأن حقوق اإلنسان وأوجه
ً
ً
املهاجـــر أو الالجـــئ مقيـــا رشعيـــا يف الربازيـــل ،وأن يكـــون االستضعاف ،جامعة كاتوليكا دي سانتوس ،الربازيل
ُمس ــج ً
ال يف الس ــجل األرسي املوح ــد ،وأن يلب ــي معاي ــر األهلي ــة www.unisantos.br
الخاص ــة بالدخ ــل ،ويج ــب علي ــه التقي ــد بال ــروط القياس ــية
 .1يل رقم  9 ,10.836يناير/كانون الثاين .2004
املتعلقـــة بتلقـــي هـــذه اإلعانـــة ،مثـــل :الذهـــاب للمدرســـةhttp://cnsnews.com/news/article/new-middle-class-driving-brazil- .2 ،
4
واس ــتيفاء التطعي ــات الواجب ــة ،ال ــخ.
economic-makeover
ورداً عــى االنتقــاد بـ ّ
ـأن حاجــات املهاجريــن والالجئــن تختلــف
عـــن حاجـــات املواطنـــن الربازيليـــن ،تقـــول اللجنـــة الوطنيـــة
الربازيليـــة لشـــؤون الالجئـــن إ َّنهـــا تلبـــي هـــذه الحاجـــات
املختلفـــة مـــن خـــال املِنَـــح اإلضافيـــة املســـتهدفة املقدمـــة
لل ــدول والحكوم ــات املحلي ــة ومنظ ــات املجتم ــع امل ــدين الت ــي

 .3املادة  95من قانون األجانب رقم1980/6.815 .
 .4راجع 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

املهجرين
السياسات االنتقالية والحلول الدامئة للبانديتيني الكشمريني َّ
سودها غ راجبوت

استمرار مأزق األشخاص الذين بقوا مهجرين من وادي كشمري منذ عام  1989ناتج عن العواقب غري
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 تأثـراً كبـراً بســبب السياســات
املبدئيــة التــي تصــدر للتعامــل مــع األزمــة ومســتجداتها.
وباإلضافــة إىل تحــدي البــدء مــن جديــد مــا زالــت الفئــات
املهجــرة بســبب النزاعــات تتعــرض لتهميــش أف ـراد املجتمعــات
املضيفــة وصانعــي السياســات الذيــن يطلقــون عليهــم تســميات
مختلفــة مثــل :املهاجــرون أو األقليــات أو الضيــوف بهــدف إخفاء وميثــل الفــارون مــن ذلــك الــوادي قرابــة  250ألــف كشــمريي
الســبب الحقيقــي وراء تهجريهــم .وغالب ـاً مــا تكــون السياســات مهجــر تطلــق الحكومــة الهنديــة عليهــم تســمية املهاجريــن.
املصاغــة للتعامــل مــع أزمــة مثــل هــذا التهجــر نتيجــة تلــك
التســميات وهــذا مــا حــدث بالنســبة للسياســات التــي ُو ٍضعــت
للتعامــل مــع اإلخــاء القــري للبنديتيــن الكشــمرييني مــن وادي
كشــمري الخاضــع إلدارة الهنــد يف عــام .1989
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و ُي َضــاف إىل هــذه األعــداد جيــل كامــل مــن اليافعــن والشــباب مختلطــة لــكل مــن املســتفيدين وصانعــي القــرار عــى حــد
الذيــن ولــدوا خــارج كشــمري وتلقــوا تعليمهــم خارجهــا .وقــد ســواء.
تجــاوزت املــدة التــي هُ ٍجــر فيهــا هــذا املجتمــع املحــي إىل أكــر
مــن  25عام ـاً دون حــدوث أي تغيــر عــى السياســات املؤقتــة التصنيــف الرســمي :اتســم اإلدمــاج االجتامعــي والوصــول
التــي تضمنتهــا مواقــف صانعــي السياســات الرئيســية والتــي للخدمــات بالنســبة ملجتمــع الكشــمرييني باملحدوديــة نظــراً
ُص ٍممــت لخدمــة الحاجــات االنتقاليــة للمهجريــن.
لتصنيفهــم الرســمي عــى أنهــم مهاجــرون .ومــع االعــراف
بأهميــة اســتخدام التســميات كأدوات مــن أجــل تحديــد األعضــاء
أمــا بالنســبة للمجتمعــات املهجــرة فمثــل االنتقــال غــر املخطــط الرشعيــن يف جامعــة مــا لغايــات توزيــع الحصــص الغذائيــة
لــه تحديــاً كبــراً بالنســبة للمهجريــن مــن الــوادي .فالتهجــر واملنافــع ،فقــد أدت مثــل هــذه التســميات باملجتمعــات
القــري مــزق األوارص األرسيــة ،والعالقــات االجتامعيــة والثقافيــة املضيفــة يف دلهــي وجامــو إىل إخ ـراج مجتمــع الكشــمرييني مــن
وتســبب يف تعطيــل الوظائــف ،والتعليــم ،وفــرص الــزواج لكثــر دوائرهــم االجتامعيــة واالقتصاديــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ُيفهَــم
منهــم .وباإلضافــة إىل الصدمــة االجتامعيــة والنفســية ،واجــه هــذا مــن مســمى املهاجــر أننــا نتحــدث عــن املغــادرة الطوعيــة مــن
املجتمــع التحديــات املرتبطــة بح ـرارة املنــاخ يف دلهــي وجامــو الــوادي .وأتاحــت هــذه التســمية للمســؤولني تجنــب رضورة
وكان عليهــم أيض ـاً أن يتعاملــوا مــع مجتمعــات أكــر اكتظاظ ـاً مواجهــة مرتكبــي اإلخــاء القــري الذيــن مــا زالــوا خــارج نطــاق
وبريوقراطي ـ ًة.
املســاءلة.
وكانــت اإلنــاث يف ذلــك املجتمــع عــى العمــوم أكــر مقاومــة
للظــروف وأكــر قــدرة عــى اســتعادة اإلحســاس برباطــة الجــأش
برسعــة أكــر مــا أظهــره الرجــال .أمــا مــن ناحيــة الرجــال
فكانــت تجربتهــم مــع الصدمــة التــي عانــوا منهــا قــد تضاعفــت
الضطرارهــم إىل العمــل فيــا تصــوروه وظائــف مهينــة وذلــك
مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة يف املــدن الجديــدة .لكــنَّ
النســاء اكتســن مهــارات جديــدة يف األعــال التجاريــة لدعــم
أزواجهــن يف إدارة املتاجــر املؤقتــة املخصصــة للمهجريــن .ومــع
ذلــك ،كان للتحــول مــن وضــع التاجــر املحــرم والبنديتــي املقيــم
مهجــر غــر معــروف أثــر يف ظهــور خــرة
يف الــوادي إىل مجــرد َّ
غــر عاديــة لجميــع أفــراد املجتمــع وزادت األمــور صعوبــة
بســبب السياســات املؤقتــة واملخصصــة حــول املهاجريــن.

اإلطار العام للسياسات

رغــم مــرور  25عامـاً ،مــا زالــت الحكومــة الوطنيــة تصــف هــذا
التهجــر عــى أنــه نتيجــة االضطرابــات املؤقتــة يف الــوادي وهــذا
يعنــي أن الحكومــة متســكت بعنــاد مبوقفهــا تجــاه مبــدأ «أن
عــى األرس أن تعــود مــن حيــث أتــت» .ونتيجــة لذلــك ظهــر
طيــف مــن السياســات الرســمية عــر العقــود لخدمــة الحاجــات
االنتقاليــة للمهاجرين1.ويتعــارض ذلــك مــع فهــم األرس ومفاده أن
هــذه األزمــة ال ميكــن حلهــا وال ميكــن لألمــور أن تعــود كــا كانت
عليــه يف الســابق بــل إنهــا أرضت مبجتمعهــم إرضاراً أبديـاً .ونتيجة
لذلــك ،تنظــر األرس للسياســات التقليديــة عــى أنهــا «عدميــة
الفائــدة» «ومهينــة» وأن «ال عالقــة لهــا مبوضوعهــا» 2.ومــع
مــرور الســينني تطــورت السياســات اســتجابة للحاجــات املتغــرة
لهــذا املجتمــع ،ومــع ذلــك نتــج عــن مجمــوع السياســات نتائــج

اإلســكان :متثلــت االســتجابة الرســمية ملــا كان يســمى
«باالضطـراب املؤقــت» يف توفــر مســتوطنات شــبيهة بالقــرى يف
هــذا املجتمــع خــارج وادي كشــمري ليكــون مــاذاً آمنـاً وقريبـاً إىل
خربتهــم يف أوطانهــم .وباالنســجام مــع املوقــف الرســمي الــذي
رأى يف هــذا التهجــر أزمــة مؤقتــة ،تتمســك الحكومــة مبلكيتهــا
لتلــك املســتوطنات وتســمح للمقيمــن فيهــا باملكــوث إىل حــن
عــودة األمــور إىل مجاريهــا يف الــوادي .وملــا كانــت عائــات
املهجريــن تعيــش يف هــذه املســتوطنات يف شــقق تتكــون مــن
غرفتــن ضمــن مجمعــات متعــددة الطوابــق يف جامــو فقــد
اســتمرت هــذه العائــات برثــاء فقدانهــا ملواطــن أجدادهــا.
ولذلــك ال ميكــن للطبيعــة االنتقاليــة لهــذا النــوع مــن اإلســكان
أن يفعــل شــيئاً يف ســبيل معالجــة الشــواغل األعمــق لهــذا
املجتمــع وال ميكــن أن يعيــد إليهــم اإلحســاس بــأن األمــور قــد
عــادت طبيعيــة كــا كانــت وال بتوفــر األمــن بعيــد األمــد لهــم.
ومــع ذلــك ،يواجــه صانعــوا السياســات معضلــة أخالقيــة ،فنقــل
العائــات إىل املجتمــع الرئيــي يف البــاد قــد يــؤدي إىل االعـراف
يف األزمــة أكــر مــن االعـراف بهــا عــى أنهــا مؤقتــة وقــد يــؤدي
ذلــك إىل تحطيــم اآلمــال بــن الذيــن يرغبــون بالعــودة إىل
ديارهــم يف نهايــة املطــاف.
ســبل كســب الــرزق :يفــرض تأمــن الوصــول إىل الفــرص
االقتصاديــة تحديــات بالنســبة لكثــر من أفـراد أي مجتمــع مهجر
وتنتــر الضغوطــات املضافــة إىل املجتمعــات املضيفــة وتتجســد
املهجــر واملضيــف.
غالبــاً بتوتــرات شــديدة بــن املجتمعــن َّ
وللحــد مــن تلــك الضغــوط ،تضمنــت حزمــة السياســات املوجهــة
لــأرس االســتخدام املؤقــت للمتاجــر املتاحــة الســتخدامهم يف
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املجتمعــات املضيفــة .وعـ املــدى القصـ  ،أتــاح ذلــك لـ رس
عــ األقــل بالحصــول عــ يشء مــن إحساســهم بالكرامــة
والرفــاه االقتصــادي ،ومــع ذلــك مــا زالــت الحكومــة تســتحوذ
ع ـ ملكيــة تلــك املتاجــر ومتنــع توســعها .ولتحقيــق االنتقــال
مــن هــذه املتاجــر املؤقتــة إىل ســبل أكـ دميومــة لــدر الدخــل
ال بــد مــن االع ـ اف بـ َّ
ـأن التهج ـ قــد جعــل مــن العــودة إىل
الديــار أم ـراً مســتحي ًال.
ر

ر

ولســوء الحــظ ،مــا زالــت السياســات مســتمرة يف تعميــق
الفاصــل بــ املجتمعــ إذ َّإن الحكومــة الوطنيــة الجديــدة
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 ب ـ املجموعت ـ اللت ـ
كانتــا يف املــايض تتعايشــان معــاً يف كشــمري وهــذا مــا يــؤدي
إىل تفاقــم املشــكلة األخالقيــة بالنســبة لصانعــي السياســات.

وبحثــاً عــن الحلــول الدامئــة ،يجــد الشــباب البنديتــي
الكشــمريي الــذي ولــد وترعــرع يف املجتمعــات خــارج كشــمري
والــذي أصبــح ُم َم َّكنـاً بتعليمــه يجــدون أنفســهم مركزيــن عـ
املهــارات املكتســبة حديثـاً وذلــك مــن خـ ل إقامــة الـ اكات
مــع املنظــ ت غــ الحكوميــة ،وزعــ ء القواعــد الشــعبية،
وصانعــي السياســات وذلــك مــن أجــل ضـ ن بنــاء مجتمعهــم
بــدالً مــن تكريــس التفرقــة بـ املجتمعـ مبــا يصبــح سياســة.
ولهــؤالء الشــباب دور مهــم جــداً ميثلونــه يف التخطيــط
ويف تحقيــق الحلــول الدامئــة وهــم يف وضــع مي ِّكنهــم مــن
املطالبــة باملشــاركة يف تحقيــق اإلمنــاء املجتمعــي املطلــوب
واإلصالحــات املجتمعيــة مــن أجــل أف ـراد املجتمــع ومتكينهــم
ليــس مــن أجــل االنتقــال مــن اإلســكان املؤقــت إىل اإلســكان
العــام فحســب بــل أيضـاً مــن أجــل االعـ اف بهــم عـ أنهــم
منتجــون وأعضــاء مســاهمون يف املجتمــع .لقــد حــان الوقــت
إلدمــاج األصــوات الجديــدة يف عمليــة صناعــة القــرارات.

ى

التعليــم :ع ـ النقيــض مــن السياســات التــي مل تكــن معنيــة
كثــ اً باألثــر املقصــور عــ املســتفيدين ،حظيــت إحــدى
السياســات بتقديــر األرس عــ أنــه كان لهــا أثــر إيجــايب يف
خربتهــم العامــة يف التهجــ  .ووفقــاً لخطــة التوزيــع الخاصــة
ألطفــال املهاجريــن الكشــمرييني ،مت َّكــن أطفــال العائــ ت
املهجــرة مــن االســتفادة مــن منظومــات املــدارس يف املجتمعات
املضيفــة متخط ـ بذلــك عقبــة األمــور البريوقراطيــة املطلوبــة
للقبــول يف املــدارس .فهــذه املبــادرة املدروســة مل متنــع وقــوع
األطفــال ضحايــا للشــوارع وعاملــة األطفــال فحســب بــل
م َّكنــت اليافعــ الكشــمرييني بــأدوات البقــاء عــ الحيــاة
وغرســت يف نفوســهم شــعوراً بالقــدرة ع ـ مقاومــة الظــروف
والثقــة .وهــذا مــا يختلــف عــن اسـ اتيجيات البقــاء لكثـ مــن
املجتمعــات املهجــرة يف العــامل .وسياســة التعليــم للبنديتيــ
املهجريــن مثــال ُيث َنــى عليــه للسياســة التــي ميكنهــا أن تقــدم
للمهجريــن فحســب بــل ألفــراد
نتائــج طيبــة منظــورة ليــس
َّ
املجتمعــات املضيفــة والبلــد بأكملــه .وتســاعد مثــل هــذه
املامرســات عــ بنــاء أمنــوذج ميكــن تكــراره يف املجتمعــات ومه ـ فعــل صانعــو الق ـرارات فســوف يســتمرون يف مواجهــة
املهجــرة املشــابهة يف العــامل.
مشــكالت أخالقيــة وخيــارات صعبــة ســواء أكانــت تتعلــق
بالكشــف عــن سياســات العــودة أم سياســات الدمــج يف
االعرتاف مبخاطر «السياســات االنتقالية»
املجتمعــات املضيفــة.
يف الوقــت الــذي تســتحوذ فيــه الحكومــة عـ قــرى املهجريــن
ومــا ينطــوي عــ ذلــك مــن دور مهــم يف الســنوات األوىل سودها غ راجبوت srajput2@gmu.edu
للتهجــ  ،فقــد أنشــأت هــذه القــرى عــ ســنوات الهجــرة بروفيسورة يف كلية تحليل النزاعات وفضها ،جامعة جورج
املطولــة فاصــ ً ثقافيــاً ومجتمعيــاً بــ املجتمعــات املحليــة مايسون http://scar.gmu.edu
ومجتمعــات املهجريــن وعــززت مــن الصــورة النمطيــة
لــكل منهــ يف ذهــن اآلخــر .والعجيــب يف األمــر أنــه رغــم هذه املقالة مبنية عىل بحث أجراه املؤلف ضمن أطروحة قدمها
أن عائــ ت البنديتيــ الكشــمرييني محاطــون بأفــراد مــن لنيل درجة الدكتوراه( .انظر الحاشية 2
جامعتهــم العرقيــة ،ومعابدهــم ،ومدارســهم ،ومتاجرهــم فهــم
 .1وزارة الداخلية ،الحكومة الهندية .اتصاالت شخصية ،يوليو/متوز .2011
ً
يكرهــون العيــش يف األماكــن التــي ال يجــدون فيهــا فرصــا  .2راجبوت س (« 2015النُّزوح الداخيل للكشمرييني البانديتيني» يف كوكريجا س (محرر
اقتصاديــة وال فضــا ًء سياســياً .وقــد حــان الوقــت اآلن لالعـ اف الدولة واملجتمع واألقليات يف جنوب آسيا وجنوب رشق آسيا .ليكسينغتون بوكس
بــأن السياســة التــي مــا زالــت تعــزز مــن املجتمعــات املتوازيــة (‘Internal Displacement of Kashmiri Pandits’ in Kukreja S (Ed State,
Society, and Minorities in South and Southeast Asia.
تقــدم بيئــة خصبــة لظهــور النزاعــات الجديــدة وتــؤدي إىل
ظهــور مخاطــر أخالقيــة لجميــع األشــخاص املعنيـ بهــا مبــا يف
ذلــك وضــع املجتمــع املضيــف يف خطــر.
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