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تصدير :سوريا يف عام  - 2018البحث عن حلول

نور الحسني

يأيت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية ليلفت انتباهنا إىل األوسط فحسب بل ما وراءها أيضاً ،فتنعكس بذلك عىل ظهور
التحديات الثقافية التي أصبحت َّ ً
هم مؤرقاً يواجه
املهجرين مشاعر عارمة من الخوف والغضب واليأس لدى الجميع.
َّ
السوريني ويقف حائ ًال أمام استمرار املساعي املبذولة للبحث عن
ُ
حلول .فاألرقام التي تخربنا بها اإلحصاءات َمه ُولَ ٌة و َق ِ َ
هجرون من صدمات نفسية
ات ٌة ،بل ما وعىل الصعيد الشخيص ،يعاين امل َّ
بني
اآلن،
مهجرون
تتجذر أسبابها يف استمرار مظاهر القصور والفوارق واالختالل
زالت يف ارتفاع مستمر .فنصف سكان سوريا َّ
ماليني
ستة
عن
خمسة ماليني الجئ مسجل يف الشتات وما يزيد
الوظيفي التي متخضت عن تهميش إنساين واسع النطاق وكشفت
نازح يف داخل البالد.
عن مواطن الضعف يف بعض املجتمعات ،وما مل َيت ََص َّد املعنيون
للعوامل الرئيسية املحركة للكرامة اإلنسانية ،سيستمر التَّهجري
وما أزمة سوريا والتهجري الذي أ َّمل بشعبها إال مأساة إنسانية تلقي وستستمر التحديات التي ترافقه.
الضوء عىل حاالت من التوتر والضعف تعرتي منطقتنا خاص ًة،
وتعكس أمناطاً مامثلة للتَّهجري يف العامل عا َّمة .وتجسدت مواطن وكان ملثل هذه الدروس ،مبا فيها الواقع الذي يشري إىل َّأن كثرياً
هجرين لن يعودوا إىل بالدهم ،محل َجدَلٍ وأَخْ ٍذ َو َر ًّد منذ
التوتر والقصور والضعف يف أمور عدة منها اإلرث الذي خلفته من ا ُمل َّ
نظم الحوكمة الحديثة غري املنتظمة لإلدارة السياسية واالقتصادية أمد بعيد .وآن األوان ألن يسعى الباحثون واملنظامت اإلنسانية
التي ،وإن كنا ال منلك تغيريها ،فهي يف الغالب نتيجة قضايا واملنظامت املحلية غري الحكومية وكذلك الحكومات املضيفة إىل
ومسائل تقع بالكامل تحت سيطرتنا وميكننا تغيريها ،وأهمها تبني اسرتاتيجية حيوية ،وإن بدت أنها صعبة املنال ،يكون من
ضعف اإلرادة السياسية وتذبذبها وضعف استجابة بعض الدول شأنها الجمع بني اللجوء املؤقت وآليات املساعدات اإلنسانية
املضيفة وعدم استجابة بعضها اآلخر الستيعاب الالجئني عىل الطارئة مع الوعود بعيدة األمد بتحقيق التنمية وصون الكرامة
املدى القصري ،وضعف كفاءة املساعدات اإلنسانية واإلمنائية وعدم من خالل متكني الوصول إىل فرص العمل واإلقامة ،ملا لذلك من
املهجرين واملجتمعات املضيفة من وضعهم
التنسيق فيام بينها ،واستمرار التوترات الداخلية وتفيش العنف أثر طيب يف انتشال َّ
الذي أصبح سبباً رئيساً يف إطالة أمد التَّهجري ،واالنخراط املبارش الحايل عىل حد سواء.
لعدة دول أجنبية يف الحرب داخل سوريا من منطقتنا وما وراءها.
وإىل حني التوصل إىل حل دائم لالجئني ،ال بد من التأكيد عىل
واستجاب ًة لذلك الواقع ،بادرت كثري من الدول واملنظامت إىل أ َّنهم بحاجة إىل الحامية والسكن ال َّل َذ ْين يجب تأمينهام عىل وجه
تقديم املساعدات ،لكنّنا ما زلنا نرى العامل ُمنهَكاً عاجزاً عن الخصوص ملن يختار العودة مع املحافظة عىل سالمة العائدين
ابتكار استجابة متامسكة ف َّعالة من شأنها أن تنهي معاناة ماليني وضامن طوعية عودتهم وصون كرامتهم .ولذلك ،يتحتم علينا
ا ُمله ََّجرين .وهكذا ،وقع العبء األكرب يف استضافة غالبية الالجئني أن ُنولِّد اإلرادة السياسة وأن نحشد الجهود الدولية ملساعدة
السوريني عىل الدول املجاورة :األردن ولبنان وتركيا ،تلك الدول
املهجرين واملجتمعات املضيفة عىل حد سواء ،وال بد من تحسني
َّ
هجرين
التي فتحت حدودها ومدارسها ومراكز رعايتها الصحية أمام موارد عمل املنظامت اإلنسانية املحلية التي تساعد ا ُمل َّ
الالجئني ُمع ِّول ًة عىل الجهود اإلنسانية الدولية .وبالتزامن مع السوريني عىل نهج املبادرات التي ظهرت حديثاً مثل العقد
االستجابة الحكومية الرسمية ،فتحت املجتمعات املحلية واألفراد العاملي للهجرة والعقد العاملي لالجئني وما تحمله معها من فرصة
صدورهم مرحبني بالقادمني الجدد ومقدمني لهم املساعدة .إلحراز التقدم ،دون أن ينىس أحد َّأن نجاح تلك الجهود واملبادرات
لكنَّ وصول الالجئني واستضافتهم يف مجتمعات منخفضة الدخل يبقى رهناً بالدعم وااللتزام الحقيقيني للحكومات .والواجب علينا
هجرين يف مسعاهم الستعادة فرصتهم بعيش حياة كرمية
وضعيفة أص ًال َس َب ٌب رئييس يف تفاقم املشكالت القامئة وظهور دعم ا ُمل َّ
توترات جديدة خاصة يف مجاالت البحث عن العمل واألجور والعودة إىل ديارهم بسالم أو بناء حياة جديدة يف مكان آخر مبا
وتزايد الضغوطات عىل خدمات البنية التحتية .واملحزن َّأن هذه ُي ِّكنهم وجريانهم من االزدهار معاً.
األعباء أصبحت منهكة لبعض الدول املضيفة فلم تجد خياراً سوى
َّ
ُ
إغالق أبوابها أمام الالجئني الجدد .ومع الضعف العام الذي يواجه صاحبة الجاللة امللكة نور الحسني املعَظ َمة (األردن)
وس ُكونِ التعاطف مع ا ُمله ََّجرين ،تصبح سياسات eauk@peacebuilders.org
الجهات املانحة ُ
استقبال الالجئني واستضافتهم أكرث تقييداً ليس يف منطقة الرشق
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هجرين
حامية كرامة السوريني ا ُمل َّ
خلود منصور

ماذا تعني كلمة كرامة لالجئني السوريني والعاملني السوريني يف املجال اإلنساين والتنموي؟ وما الذي ميكن
للمنظامت اإلنسانية فعله أو االمتناع عن فعله لتساعد السوريني يف الحفاظ عىل كرامتهم وحاميتهم؟
باعتباري سورية لها باع طويل يف التحليل والبحوث والكتابة يف
املجال اإلنساينَ ،ح ِر ُ
صت منذ مدة طويلة عىل الكتابة عن أهمية
الكرامة للسوريني يف هذا الوقت عىل وجه الخصوص ،لكنَّني مع
ذلك أجد نفيس عىل الدوام عاجزة عن تفسري أبسط األمور ملن
يسألني عن أحوايل وأحوال عائلتي يف سوريا ،فتلك أسئلة غالباً
ما يطرحها عيل الناس بحسن نية منهم لكنَّها تو ِق ُظ َّيف الشعور
باإلذالل الكبري الذي يشعر به املرء حني يفقد قدرته يف السيطرة
عىل كل ما هو عزيز يف غضون بضعة أيام أو شهور أو سنوات.
ومنذ انطالقة االنتفاضة الشعبية يف سوريا ،كانت الكرامة وما زالت
العنوان الرئييس ملطالبات الناس عىل املستويني الفردي والجامعي
معاً ،فكانت رصخة أطلقتها الجموع منذ األيام األوىل وتبلورت
يف واحدة من أقوى الشعارات وأكرثها بروزاً“ :الشعب السوري
ما ب ِين َذل ”.بل تكرر الرتكيز عىل الكرامة يف املراحل الالحقة يف
األعامل املكتوبة والشعارات واألعامل الفنية والخطاب السيايس
واالجتامعي .فال غرابة إذن أن ع ََّب كثري من السوريني بعد اندالع
النزاع وما تبعه من تهجري قرسي هائل عن استيائهم مام تعرضوا
له من إذالل وامتهان للكرامة اإلنسانية ليس من ال ِق َوى الحاكمة
يف سوريا فحسب بل من الجهات األخرى التي أصبحت حياة
هجرين رهناً بأمرهم يف الشتات.
ا ُمل َّ

إن الرجال يرسلون زوجاتهن الستالم املساعدات بدالً
وذكرن َّ
ً
ً
منهن العتقادهم بأنهُنّ أكرث قبوال وتسامحا مع تلك الترصفات
املهينة ،إذ يقول أحد الالجئني السوريني يف لبنان“ :نشعر كأ َّننَا
فرئان تجارب .ففي كل مرة ،تأيت إلينا املنظامت الدولية بعد ٍد
حص من استبيانات تقدير االحتياجات ثم تغادرنا دون أن
ال ُي َ
نتلقى منهم بعدها أية مساعدات .إنهم يعتقدون أننا ال منلك
شيئاً نفعله يف هذه الحياة سوى أن منأل استامراتهم ونجيب عىل
أسئلتهم .وهذا قلة احرتام لنا .فنحن أيضاً لدينا كرامة”.

وفيام يتعلق باملعونات املالية التي توزعها املنظامت غري
الحكومية ،قال أحد ُمتس ِّلميها َّ
إن“ :التمويل اإلنساين واإلمنايئ
الذي تقدمه لنا املنظامت الدولية مهني للغاية .يبدو األمر كأننا
نتوسل للحصول عىل املال  ...نتوسل حرفياً ”.وقال متطوع
سوري يعمل يف لبنان عن املنظمة الدولية التي تطوع فيها:
“باعتبار أننا متطوعون سوريون ،كانوا يدفعون لنا مبالغ قليلة
تشبه العدم مقابل القيام بأعامل طويلة ومضنية نيابة عنهم
 ...أنا أحتاج للبقاء عىل قيد الحياة وبكرامة أيضاً ”.كل هذه
التجارب ما هي إال أمثلة واضحة عىل اختالل التوازن يف عالقات
القوى التي تضع الالجئني السوريني واملزاولني السوريني يف كفة
واملنظامت الدولية والجهات الفاعلة اإلنسانية يف الكفة األخرى
وللكرامة معان عدَّة يتفاوت تفسريها من شخص آلخر ،وظهر ذلك الراجحة من امليزان.
التفاوت يف املقابالت التي أجريتها يف إطار هذه الدراسة 1،إذ تقول
صحفية قابلتهاَّ :إن “الكرامة بكل بساطة هي أن ُاعا َمل كإنسان” .واملشكلة تكمن يف النظر لالجئني عىل أنهم ضحايا عاجزون
واجه هذه املشكلة برصاحة ناهيك عن
إنها تعني َّأن يل حقوقاً وأن أمتتع بإمكانية الوصول إىل املعلومات ويائسون ،ونادراً ما ُت َ
متى شئت دون إذالل وأن يحظى فضايئ الخاص باالحرتام مبنأى تناول تلك املشكلة عىل مستو َيي رسم السياسات وصنع القرار.
عن االنتهاك ”.ويف مقابلة أخرى ،قالت طبيبة وناشطة يف مجال فباستثناء بعض الحاالت امللحوظة ،كثرياً ما َص ّو َرت املنظامت
املساعدات ّ
:إن “الكرامة [تقاس] مبدى شعورك الرافض لإلذالل اإلنسانية يف موادها اإلعالنية السوريني عىل أنهم ضحايا عاجزون
وبقوة تصد َ
بغية جمع التربعات .فالكثري من تلك اإلعالنات تستخدم صوراً
ّيك له”.
ً
ألطفال سوريني بائسني يكونون غالبا يف إحدى مخيامت اللجوء.
تأثري املنظامت ومتثيلها لالجئني
وهذا محبط للغاية ،ويتعارض مع الحمالت التي ُأط ِلقت يف
نادراً ما ُو ِّجهت التساؤالت للمنظامت اإلنسانية الدولية وموظفيها الفرتة املمتدة بني الثامنينيات والتسعينيات للحض عىل مزيد
خض َعت للبحث والتدقيق إزاء األثر الذي ميكن أن ترتكه من االحرتام يف استخدام الصور .وحني ُيسأَل املوظفون الدوليون
أو ُأ ِ
سلوكاتها وترصفاتها عىل كرامة الالجئني ،سواء أكانت تلك الترصفات العاملون يف املساعدات اإلنسانية يف النقاشات غري الرسمية
مقصودة أم غري مقصودة ،خاصة َّأن كثرياً من املزاوالت السوريات عن الغاية من استخدام مثل هذه الصور ،ال يخفي بعضهم
ُقلنَ َّإن الالجئني السوريني ُيقا َبلون عند تسلمهم للمعونات برصاخ استياءهم من سياسة منظامتهم يف ذلك الشأن ،يف حني يرى
املوظفني عليهم بل قد تصل األمور إىل حد توجيه الشتائم لهم .آخرون َّأن نجاح املنظامت اإلنسانية يف جمع التربعات يعتمد
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/مارتني دوديك

الجئة سورية شابة متطوعة يف مجال التواصل ومتخصصة يف التعليم تقود جلسة ملجموعة دعم الواجبات املنزلية ألطفال الالجئني يف لبنان.

اعتامداً كبرياً عىل تصوير الالجئني يف حالة من اليأس والعوز قد أسعى شخصياً ومن معي للحفاظ عىل كرامتنا بالرتاجع وفرض
العزلة عىل أنفسنا.
باعتبارهم يف حاجة ماسة إىل املساعدات الدولية.

منع امتهان الكرامة

هجرون ،مبن فيهم
إن الكيفية التي يحاول بها السوريون ا ُمل َّ
العاملون يف املنظامت اإلنسانية ،حفظ كرامتهم معقدة جداً
بل تلقى كثرياً من العداء واملعارضة .فكث ًريا ما تجاهلني
صانعو القرارات يف املواقف التي كنت أمتتع بها بكامل قدريت
كأي استشارية أو خبرية ،إذ يجب أن تكون عىل سوية مكافئة
من االحرتام وال َقدْ ر .وتلك ليست معانايت وحدي إذ عربت
ؤس َسة ملنظمة سورية مختصة يف
إحدى النساء السوريات ا ُمل ِّ
التعليم وتقديم املساعدات واإلمناء عن رأي مامثل قائلة:
“إنني ككل السوريني الذين يشاركون يف لقاءات تجمعهم
مع الهيئات اإلنسانية الدولية أشعر بإذالل ال مثيل له .إ َّنهُم
يتحدثون إلينا كام لو كنا أطفاالً أو أغبياء أو كام لو كنا بكل
بساطة بال قيمة  ...حتى حني طلبت منا إحدى هيئات
األمم املتحدة انتخاب ممثل عن املنظامت السورية رشحنا
ثالثة مرشحني .ثم يف النهاية قرروا اختيار شخص غري سوري
لتمثيلنا .وكانت تلك إهانة بالغة يف حقنا ”.ويف حاالت كهذه،

ومن الواضح َّأن هذه القضايا املعقدة والصعبة ال تقترص
عىل سوريا وحدها بل من املحتمل أن تكون سائدة يف جميع
االستجابات اإلنسانية قاطب ًة .لكنني آمل أن تشجع هذه املقالة
الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية عىل مناقشة وتقييم أو إعادة
تقييم فهمهم ملعنى الكرامة ولسلوكهم يف أثناء استجاباتهم
اإلنسانية حول العامل .كام يجب إعطاء الفرصة للسوريني
الالجئني والعاملني يف املجال اإلنساين والتنموي من االنخراط
املبارش والفعال يف هذه املناقشات وإرشاكهم يف وضع السياسات
التي تؤثر عىل حياتهم أيضاً.
خلود منصور Kholoud.mansour@cme.lu.se

مستشارة وباحثة من سوريا ،جامعة لوند

www.cmes.lu.se/staff/kholoud-mansour
 .1تتقدم املؤلفة بالشكر ملبادرة الحامية من املحيل إىل العاملي ( )L2GPلدعمها لهذا
البحثwww.local2global.info .
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مخيم واحد وثالث مجموعات لالجئني :تحديات أمام املنظامت املحلية غري
الحكومية

ألفت محمود وربيكا روبرتس

تواجه املنظامت غري الحكومية املحلية يف مخيم برج الرباجنة يف لبنان تحديات كثرية يف االستجابة إىل
االحتياجات املعقدة لثالث مجموعات مختلفة من الالجئني.
يقع مخيم برج الرباجنة عىل أرض مساحتها كيلومرت مربع بالقرب تحول دون إيواء الالجئني مبا يضمن سالمتهم وراحتهم يف الوقت
من مطار بريوت الدويل ،ويعد واحداً من أصل اثني عرش مخي ًام نفسه.
رسمياً لالجئني الفلسطينيني يف لبنان ُش ِّيدَت عقب إقامة إرسائيل
َّ
عام  ،1948وقد آوى املخيم زهاء  27ألف نسمة قبل بدء النزاع ومبا أن العالقة بني السلطات اللبنانية والسكان والالجئني
يف سوريا كان معظمهم من الالجئني الفلسطينيني من لبنان ،ولكن الفلسطينيني من لبنان يشوبها التوتر ،أصبحت هذه الفئة من
مع حلول عام  2017تزايد عدد الالجئني السوريني والالجئني الالجئني يف وضع أسوأ من وضع أي فئة أخرى من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا ليصل عدد سكان املخيم إىل  41ألف الفلسطينيني يف املنطقة .و َم َر ُّد هذا التوتر َّأن السلطات اللبنانية
1
نسمة.
قص الالجئني الفلسطينيني عن معظم املهن ،فال تكاد ترتك
ُت ِ
لهم من فرص العمل القانونية إال قطاعَي البناء والزراعة وجمع
وقد جذب مخيم الرباجنة الالجئني من سوريا نظراً ألن التكلفة النفايات .كام ُي َ
حظر عىل الالجئني الفلسطينيني من لبنان امتالك
املعيشية فيه أقل مام هي عليه يف أي مكان آخر يف بريوت عدا عن العقارات  ،وهناك قيود مفروضة عىل حريتهم يف الحركة .وعىل
أن بعض الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا لديهم أقارب خالف مجموعات الالجئني األخرى الذين تشملهم والية املفوضية
يعيشون بني الالجئني الفلسطينيني من لبنان يف املخيم .وكبقية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،تختص وكالة األمم املتحدة
املخيامت الفلسطينية األخرى يف لبنان ،ال يتبع مخيم برج الرباجنة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا)
لسلطة اختصاص السلطات اللبنانية وهذا ما يفضله بعض الالجئني بتقديم املساعدة للفلسطينيني .وبسبب القيود التي تفرضها
القادمني من سوريا .ويف خضم هذه األزمة السكانية ،تواجه السلطات اللبنانية ومنعها الالجئني الفلسطينيني من الوصول إىل
املنظامت غري الحكومية املحلية كثرياً من التحديات يف توفري الدعم خدمات الدولة يضطر الفلسطينيون يف لبنان لالعتامد عىل األونروا
ملجموعات الالجئني املختلفة يف املخيم.
لدرجة أكرب مام يعتمد عليه نظراؤهم يف أماكن أخرى من املنطقة
إذ ّإن األونروا هي املزود الرئييس للرعاية الصحية والتعليم كام أنها
ويف ضوء ذلك ،يبدي الالجئون الفلسطينيون من لبنان استياءهم املسؤولة عن نظام الرصف الصحي وجمع النفايات يف املخيامت
إزاء تدهور الظروف املعيشية التي رافقت الزيادة السكانية ،الرسمية البالغ عددها اثنا عرش مخي ًام .غري َّإن غياب دعم الدولة
فظروف العيش يف املخيم كانت سيئة أص ًال وتفاقمت أكرث بتوافد وعدم كفاية خدمات األونروا أدى إىل تطوير شبكة واسعة من
هذه املجموعات الجديدة وتدفق الناس عليه ،وأدى ذلك يف نهاية املنظامت غري الحكومية املحلية العاملة يف املخيامت.
األمر إىل ارتفاع مستوى التوتر بني سكان املخيم .فمن ناحية
البنية التحتية ،شهد املخيم توسعاً عمودياً نتيجة لتشييد الطوابق حاجات متباينة لثالث مجموعات من الالجئني
الجديدة فوق املساكن ،إذ وصل ارتفاع بعضها إىل مثانية أو تسعة تحدد األوضــاع القانونية املختلفة ملجموعات الالجئني الثالثة
طوابق وكلها تفتقر إىل األساسات املناسبة ،كام أدت التوسعة التي إمكانية حصولهم عىل املساعدة  ،إذ ما زال الالجئون الفلسطينيون
الجدُ د إىل تشابك من لبنان يحصلون عىل خدمات كل من األونــروا واملنظامت
شهدتها شب َكتَا الكهرباء واملياه لتصل إىل السكان ُ
األسالك الكهربائية مع أنابيب املياه الدالفة عىل مستوى الرأس يف غري الحكومية املحلية ،ويشاركهم اآلن الالجئون الفلسطينيون
القادمون من سوريا ،بينام يحصل الالجئون السوريون عىل
كل أنحاء املخيم.
املساعدات من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
ورغم ما تلقته املنظامت غري الحكومية املحلية من متويل لتحسني واملنظامت غري الحكومية املحلية إضافة إىل بعض الخدمات
املساكن ،ما زال البناء العام والبنية التحتية يف املخيم أدىن من الحكومية التي تتيحها السلطات اللبنانية لهم .ولذلك ينبغي
مستوى الجودة املطلوبة يضاف إليها ِص َغر املساحة وكلها أسباب للمنظامت غري الحكومية املحلية أن ُتك ّي َف استجابتها الحتياجات
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هذه املجموعات الثالثة املختلفة وهي مهمة صعبة ،نظراً الختالف
مستوى صعوبة الحصول عىل التمويل الذي يسهل إذا كان الهدف
منه خدمة الالجئني السوريني ،لكنَّه يصعب إذا استهدف الالجئني
الفلسطينيني من سوريا ويصعب أكرث إذا استهدف الالجئني
الفلسطينيني من لبنان .ويتحتم عىل عدم املساواة يف الحصول
عىل املساعدات وازدواجية األجهزة التابعة لألمم املتحدة زيادة
يف حدة التوترات بني املجموعات الثالثة إذ تعتقد كل واحدة من
تلك املجموعات أن املجموعتني األخر َتني تحظيان بظروف عيش
أفضل منها.
أما املنظامت غري الحكومية املحلية فتجد أنه يتعذر عليها تلبية
احتياجات جميع الفئات السكانية ،وذلك من جملة التحديات
السابقة لألزمة السورية وتفاقمت مع وصول املزيد من الالجئني
الجدُ د إذ تحرص الجهات املانحة عىل متويل الربامج التي تستهدف
ُ
النساء واألطفال أكرث من حرصها عىل متويل تلك ا ُمل َو َّجهة للمسنني
والشباب والرجال .وهذا ما يدفع املنظامت غري الحكومية املحلية
لالعتقاد َّأن الجهات الدولية املانحة ال تنظر ملساعدة كبار السن
عىل أ َّنها ‘استثامر جيد’ .أما خطط االستجابة اإلقليمية 2فرتكز
عىل احتياجات الشباب ورضورة دمجهم إيجابياً مع مجتمعاتهم
ومتكينهم وجعلهم قادرين عىل التكيف مع الظروف املحيطة،
غري َّإن املنظامت غري الحكومية املحلية مل تتمكن من الحصول
عىل متويل للربامج ا ُمل َو َّجهَة للشباب .وهذه إشكالية خاصة يف
مكان كمخيم برج الرباجنة ،فمع قلة خيارات العمل املتاحة ال
يجد معظم الشباب ُب َّداً من قضاء أوقاتهم برشب الخمر والتدخني
وتعاطي الحبوب املخدرة ليصبحوا بذلك عرضة الستغالل
العصابات اإلجرامية والجامعات املسلحة .فالالجئون الفلسطينيون
من الذكور يف لبنان يكافحون لتأدية أدوارهم التقليدية كمعيلني
لعائالتهم وذلك بسبب القيود املفروضة عىل حقهم يف العمل.
وكذلك الرجال السوريون شأنهم يف ذلك شأن النساء واألطفال
السوريني ،فقد عانوا من الصدمة النفسية ج َّراء النزاع والفرار من
سوريا ،وتتضاعف معاناتهم اآلن بتقييد حقهم يف العمل .وتفيد
املنظامت غري الحكومية املحلية بأن اإلحباط املتفيش بني الرجال
يف املخيم ّ
يتجل يف مظاهر عدّة أهمها العنف األرسي الذي يع ّرض
الزوجات إىل اإلساءة مام يدفعهن باملقابل إىل اإلساءة ألطفالهن.
ووجدت املنظامت غري الحكومية املحلية َّأن الجهود املبذولة
لتنفيذ الربامج القامئة عىل الجندر وفقاً لخطط االستجابة اإلقليمية
تقترص عىل الربامج التي تستهدف النساء واألطفال.

املانحة بتمويل املنظامت غري الحكومية املحلية لدعم سبل كسب
الرزق من خالل توفري التدريب املهني أو تقديم املشورة يف
الشؤون التجارية ،لكنَّ املؤكد أن تلك املشاريع ذات أثر محدود
بسبب القيود املفروضة عىل حقوق الالجئني يف العمل .لذلك،
غالباً ما قدمت املنظامت غري الحكومية املحلية التمويل الالزم
لعقد ورشات العمل التوعوية حول الحقوق بدالً من متويل العمل
عىل تلبية االحتياجات األساسية لسكان املخيم .وصحيح أن نرش
املعلومات املتعلقة بالحقوق أمر هام ورضوري ،إال أن تكرار هذه
األنشطة واستهدافها املستمر ألشخاص غري قادرين عىل االعتامد
عىل أنفسهم يف تلبية احتياجاتهم األساسية يفرغ ورشات العمل
تلك من محتواها وقيمتها ويجعل تسويغها صعباً.

االستفادة من املشاريع الناجحة

سجلت املنظامت غري الحكومية املحلية
رغم كل هذه الصعوباتَّ ،
بعض التجارب الناجحة يف مسريتها .وكان برامج ترسيع التِّعليم
من ضمن تلك التجارب إذ نفذتها كثري من املنظامت يف لبنان
بهدف دمج األطفال القادمني من سوريا يف التعليم السائد.
وتنقسم برامج ترسيع التِّعليم إىل نوعني :أهداف تعليمية وأخرى
نفسية-اجتامعية ،إذ ُص ِم َمت الربامج ملساعدة األطفال عىل
اللحاق مبا فاتهم من تعليم وبناء املهارات الالزمة لتمكينهم من
الدراسة ذاتياً وتطوير اآلليات الالزمة للتصدي للتنمر الذي قد
يواجهونه باعتبارهم طالب ُجدُ د يف املدرسة .ور َّكز برنامج ترسيع
التِّعليم عىل تطوير املهارات اللغوية لألطفال القادمني من سوريا
ليتمكنوا من االنضامم واملشاركة يف املدارس يف لبنان ،و ُت َد َّر ُس
املناهج غالباً باللغتني اإلنجليزية والفرنسية .وتساعد عنارص
الربنامج األطفال عىل تجاوز الصدمات النفسية التي تعرضوا
لها ،كام تو ّفر الدعم لآلباء ليتمكنوا من فهم اآلثار املرتتبة عىل
التجارب التي م ّر بها أطفالهم ما ميكنهم من تقديم الدعم لهم.
ولقي هذا النهج الشمويل مديحاً من كل األطراف املشاركة يشمل
األطفال املشاركني فيه وآباءهم واملوظفني ا ُمل َن ِّفذين .ورغم النتائج
اإليجابية لربنامج ترسيع التِّعليم ،مل يكن مصحوباً بربامج مساندة
أخرى ،وهذا ما يدفع موظفي املنظامت غري الحكومية املحلية
إىل املناشدة برضورة توسيع الدعم مبا يشمل االستمرار بتقديم
الدعم النفيس-االجتامعي لألطفال وعائالتهم إذا لزم األمر حتى
بعد إكامل األطفال للربنامج بنجاح ملا يف ذلك من أهمية يف تعزيز
ما تعلموه خالل الربنامج ،ومع َّأن األطفال يف برج الرباجنة التمسوا
وتلقوا املزيد من الدعم غري الرسمي من معلميهم السابقني يف
برنامج ترسيع التِّعليم فإنه من األفضل العمل عىل التوسيع
ولكل مجموعة من الالجئني جملة من االحتياجات اإلنسانية الرسمي للربنامج.
واإلمنائية .ورغم حرص الجهات املانحة عىل االنتقال من املشاريع
الطارئة إىل املشاريع اإلمنائية ،يشوب بعض هذه املشاريع ضعف ومن املشاريع األخرى التي أطلقتها املنظامت غري الحكومية
استهدافها للفئات املستفيدة .فعىل سبيل املثال ،ترغب الجهات املحلية برامج النقد مقابل العمل ا ُمل َص َّممة لتعزيز التامسك
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ربيكا روبرتس

يجب إتاحة التمويل لكل من الدولة املضيفة والسكان
الالجئني عىل حد سواء.
يجب عىل املانحني أن يركزوا عىل ما هو ممكن :فبدالً من
محاوالت إيجاد فرص جديدة لكسب الرزقُ ،ي َف َّضل دعم سبل
كسب الرزق من خالل تغطية تكاليف النقل ورشاء األدوات
للعامل اليوميني أو تقديم رعاية األطفال
يجب عىل املنظامت الدولية أن تضغط عىل الحكومات
املضيفة لتحرتم حقوق الالجئني وذلك ملا تحظى به من موقع
دويل أقوى من ذلك الذي تتمتع به املنظامت غري الحكومية
املحلية.

مخيم برج الرباجنة لالجئني

يجب عىل الجهات املانحة أن تعمل عىل املستوى الوطني:
فمث ًال ،ينبغي لها أن تتفاوض حول توفري فرص عمل لالجئني
وتسهيل دمجهم مع القوى العاملة فيام ُق ِر َر من برامج واسعة
النطاق لألشغال العامة.

االجتامعي من خالل مبادرات الصحة والنظافة العامة ،ومثال
ذلك ما تل ّقاه الالجئون الفلسطينيون من سوريا ولبنان من أجور
يجب أن تسمح برامج التامسك االجتامعي للمنظامت
مقابل تكملة خدمات األونروا يف جمع النفايات يف برج الرباجنة،
غري الحكومية املحلية بالعمل مع أشخاص من كل الفئات
فباإلضافة إىل جمع النفايات نقل املشاركون رسائل أساسية تتعلق
السكانية وتوجيه برامجها ألولئك الذين هم يف أمس الحاجة
بالصحة والنظافة العامة إىل األرس التي تعيش يف املخيم .وكانت
إليها.
ردود فعل املشاركني يف الربنامج إيجابية خصوصاً النساء اللوايت
استمتعن باملشاركة يف أنشطة خارجية ساعدتهم عىل الخروج من
يجب متويل املنظامت غري الحكومية املحلية لتتمكن من
املنزل واالختالط بأشخاص آخرين من املخيم كام وجدوا أنه مثة
تصميم برامجها الستكامل خطط االستجابة الوطنية واإلقليمية.
فائدة من املال اإلضايف الذي جمعنه بالعمل ،ورغم ذلك َّ
فإن أثر
الربنامج محدود ويف بعض األحيان سلبي؛ إذ شعر بعض الالجئني
يجب دعم الربامج الناجحة باستمرار وتوسيعها إذا لزم األمر
الفلسطينيني من لبنان باإلساءة بسبب الرسائل املتعلقة بالصحة
وذلك استناداً للدروس املستفادة.
والنظافة العامة ،وذلك ألنها توحي بأنهم قذرون .ورغم مستوى
النظافة امللحوظ الذي تتمتع به املخيامت يف أثناء تنفيذ هذه ألفت محمود Palwho@gmail.com
املشاريع كانت مدة تنفيذها قصرية ال تتجاوز بضعة أسابيع يف مديرة ،جمعية املرأة الخريية http://www.palwho93.org
كل مرة وذلك بسبب محدودية التمويل.
ريبيكا روبرتس rebekah_roberts@yahoo.co.uk
تحسني الدعم الدويل للمنظامت غري الحكومية املحلية مستشارة مستقلة
الوضع الذي يعيشه مخيم برج الرباجنة فريداً من نوعه.
ال يُعدُّ
ُ
 .1وفق أرقام اللجنة الشعبية يف مخيم برج الرباجنة قبل األزمة السورية ويف أغسطس/
سكان
الحتياجات
املحلية
الحكومية
غري
املنظامت
اك
ر
إد
إن
ثم
ّ
آب  2017مبا فيها جميع القاطنني يف املخيم مبن فيهم الالجئني الفلسطينيني من سوريا
املخيم وعدم قدرتها عىل متويل النشاطات الالزمة لتلبيتها يضعها والالجئني الفلسطينيني من لبنان املسجلني لدى األونوروا.
يف موقف محبط ،لذا تأيت التوصيات الرامية إىل تحسني توجيه ( .2الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات  2018-2017استجاب ًة
لألزمة السورية) http://bit.ly/UNHCR-3RP-2017-2018-ar
واستهداف الدعم الدويل والتي تشمل ما ييل:
the Government of Lebanon and the United Nations’ Lebanon Crisis
يجب استشارة املنظامت غري الحكومية املحلية فيام يتعلق
باحتياجات السكان املحليني بهدف توفري الدعم لكل
املجموعات املستضعفة وليس لتلك التي تفضل الجهات
املانحة دعمها فحسب.

Response Plan 2017-20
خطة لبنان لالستجابة لألزمة )(2020-2017
http://bit.ly/LebCrisisResp-2017-20
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العمل اإلنساين الذي يقوده الالجئون يف مخيم شاتيال يف لبنان

هند رشيف

هجرين
تثري املبادرات التي يقودها الالجئون الفلسطينيون ‘املرسخون’ استجاب ًة لوصول السوريني ا ُمل َّ
‘الجدد’ إىل مخيم شاتيال أسئلة محورية حول القيود التي يواجهها النظام اإلنساين ومتثيل الالجئني عىل
أ َّنهم ضحايا سلبيون.

ُيعـد مخ ّي ُـم شـاتيال الـذي تقـل مسـاحته عـن ميـل مربـع
على الحـدود الجنوبيـة مـن بيروت ،واحـداً مـن املخيمات
املخصصـة السـتقبال الالجئين الفلسـطينيني يف لبنـانُ ،وأ ِّس َـس
يف عـام  1949ليت َِّس َـع ملـا ال يزيـد على ثالثـة آالف شـخص،
لَكـنَّ مـا يحـدث اليـوم َّأن املخيـم أصبـح يضـم مـا يقـارب
مـن  40ألـف الجـئ رغـم َّأن مسـاحته مل تـزدد أبـداً ،ورغـم
َّأن الفقـر واالزدحـام والظـروف الصحيـة املتدنيـة أكثر مـا
يجتـاح مخيـم شـاتيال ،أصبـح املخيـم منـذ عـام  2011ملاذاً
للجـوء الالجئين السـوريني الجـدد ،فقـد سـهَّل قدومهـم إىل
هنـاك الروابـط والعالقـات األرسيـة املوجـودة مسـبقاً بين
الالجئين السـوريني مبـن فيهـم الالجئين الفلسـطينيني مـن
سـوريا ،والالجئين الفلسـطينيني مـن لبنـان الذيـن يعيشـون
يف شـاتيال ،وتشير التقديـرات إىل زيـادة عـدد سـكان شـاتيال
إىل أكثر مـن ضعفين منذ انـدالع النِّـزاع يف سـوريا ،وال يوجد
توثيـق ُيذ َكـر لالسـتجابات اإلنسـانية التـي يقودهـا الالجئـون
أنفسـهم إزاء الالجئين السـوريني الذيـن وصلـوا إىل مخيـم
شـاتيال .ومـع ذلـك ،فقـد قدمـت هـذه املبـادرات صـوراً حية
وملموسـة مـن الدعـم ،والتضامـن وحسـن الضيافـة ،وهـذا
1
مـا أشـارت إليـه فيديان-قاسـمية ‘بإنسـانية الالجـئ لالجئ’.

الجهـة الراعيـة لـكل فئـة ،فالفلسـطيني الذيـن ُيعـ َّرف
بأنـه“ :كل مـن كانـت فلسـطني مـكان إقامتـه الطبيعـي
خلال الفترة مـا بين  1حزيـران  1946وحتـى  15أيـار
 1948والـذي فقـد منزلـه ومـورد رزقـه نتيجـة الصراع
الـذي دار عـام  ”1948فإنـه يتبـع وكالـة األمـم املتحـدة
لغـوث الالجئين الفلسـطينيني وتشـغيلهم يف الشرق
األدىن (األونـروا) 2 .ولذلـك يتبـع الالجئـون ’املرسـخون‘
يف مخيـم شـاتيال إىل اختصـاص األونـروا أل َّنهـم باألصـل
الجئـون فلسـطينيون( ،ويشـار إليهـم يف هـذه املقالـة
بعبـارة ‘الالجئـون الفلسـطينيون مـن لبنـان’) .وهنـاك
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين التي
تقـدم خدماتهـا ألي شـخص كان مـا دام مسـتوفياً لرشوط
اللجـوء حسـب تعريـف اتفاقيـة جنيـف لعـام ،1951
ويتضمـن ذلـك السـوريني (باسـتثناء الفلسـطينيني).
وال تقتصر املشـكلة يف التفرقـة بين الالجئين السـوريني
والفلسـطينيني على ظهـور فجـوة يف الحاميـة القانونيـة
واالجتامعيـة يف شـاتيال فحسـب بـل أ َّثـر أيضـاً يف العالقـة
ويف موازيـن القـوى بين الالجئين ‘الجـدد’ و ‘املرسـخني’
داخـل املخيـم.

ورغـم الفقـر ونـدرة املـوارد وسـوء الخدمـات ،اسـتخدم
الالجئـون الفلسـطينيون املرسـخون -ونقصـد بهـم الالجئين
الذيـن يعيشـون باألصـل يف املخيـم -املـوارد الرسـمية
وغير الرسـمية لتوفير الدعـم املـادي وغير املـادي لالجئين
السـوريني الجـدد خلال املراحـل األوىل مـن وصولهـم ،ومـن
خلال شـبكات التواصـل غير الرسـمية ،اسـتضاف كثير مـن
الالجئين الفلسـطينيني عائلات سـورية ملـدة أشـهر مو ِّفريـن
لهـم الدعـم املـادي واملعنـوي .وعلى الصعيـد الرسـمي،
ُا ْسـتُخ ِد َمت املسـاجد إليـواء الالجئني الجدد وإلقامـة فعاليات
التضامـن مـع السـوريني ،فقـد تبرع الالجئـون الفلسـطينيون
ّ
والبطانيـات
مبـا يفيـض عـن حاجتهـم مـن مالبـس وال ُفـ ُرش
وغريهـا مـن املـوارد.

ووفقـاً ملـا قالـه مجـدي آدم ،وهـو ناشـط اجتامعـي
فلسـطيني ورئيـس النـادي الريـايض الفلسـطيني يف مخيـم
هجـرون
شـاتيال ،فقـد شـوهد الالجئـون الفلسـطينيون ا ُمل َّ
مـن سـوريا يتجولـون يف مراكـز توزيـع املسـاعدات
املخصصـة للسـوريني ،ويطالبـون بتقديـم املعونـة
ألنفسـهم أيضـاً قائلين“ :نحـن الجئـون أيضـاً ،فلماذا
يقتصر تقديـم املسـاعدات على السـوريني؟”3 ،وأخربنـا
مجـدي َّ
إن الالجئين الفلسـطينيني رشعـوا يف مبـادرة
خاصـة بهـم ملناهضـة هـذا التمييـز غير املنطقـي ،وقـد
أخبره أحـد هـؤالء الالجئين“ :رشعنـا يف هـذه املبـادرة
الخاصـة بنـا ،ويف الوقـت نفسـه نعمـل مـع املنظمات
غير الحكوميـة املختصـة مبسـاعدة السـوريني فقـط .فعىل
سـبيل املثـال ،كنـا نسـجل الالجئين السـوريني على الورق
حسـبام هـو مطلـوب ،لكننـا يف الليـل كنـا نقـدم لالجئين
الفلسـطينيني مـن سـوريا مـا يحتاجـون إليـه”.

وال بـد هنـا مـن االنتبـاه إىل َّأن الفلسـطينيني ليسـوا جميعـاً
يف فئـة واحـدة بـل هنـاك فئـات عـدة لهـم حسـب اختصاص
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وهنـاك انتقـادات مـن مجتمـع الالجئين املرسـخني بشـأن
كيفيـة توزيـع املـوارد املحـدودة .فعلى سـبيل املثـال ،كما
أخربنـا مجـدي ،تقـدم هيئـات املسـاعدات لكل عائلـة املقدار
نفسـه مـن املـؤن بغـض النظـر عـن عـدد األطفـال داخل كل
أرسة ،ولهـذا السـبب اسـتخدم الالجئـون املرسـخون الذيـن
يعملـون مـع هـذه املنظمات مبادرتهـم لسـد هـذه الفجـوة،
وكما رشح لنـا مجـدي“ :بالنسـبة للعائلات التـي لديهـا عدد
كبير مـن األطفـال ،نخربهـم أن يعـودوا إلينـا ً
ليلا للحصـول
على مزيـد مـن البطانيـات واملـوارد لتلبيـة حاجاتهـم” ،مثـل
هـذه املبـادرات التـي يقودهـا الالجئـون تغير وضـع الالجئني
الفلسـطينيني لتجعـل منهـم مقدمين للدعـم ال عالـة على
الغير ،ومما يكتسـب أهميـة قصـوى َّأن هذه الخبرات تثبت
وجهـات نظـر الالجئين بشـأن أوجـه القصـور التـي تعيـب
االسـتجابة اإلنسـانية ،وتثبـت يف الوقـت نفسـه مسـاهمة
تضامـن الالجـئ مـع الالجـئ يف سـد هـذه الثغـرات ،ووفقـاً
ملـا قالـه أحـد الجئـي فلسـطني مـن لبنـان الـذي يعمـل
مـع األونـروا“ :مبـا أ َّننـا الجئـون فلسـطينيون ،فنحـن نـدرك
جيـداً الشـعور بعـدم الحصـول على مـكان آمـن لإلقامـة فيه
ونعـرف معنـى الشـعور بعـدم الرتحيـب .لذلـك تحتـم علينـا
مسـؤوليتنا اإلنسـانية واألخالقيـة والوطنيـة أن نقـدم لهم كل
مـا يف اسـتطاعتنا وأن نرحـب بهـم على األقـل”.
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عبر عنـه
على العمـل يف القطـاع غير الرسـمي ،وهـذا مـا ّ
أحـد الالجئين الفلسـطينيني مـن لبنـان الـذي مل يخـف
ً
قائلا“ :بالنسـبة لشـخص مثلي يعمـل يف مجـال
احتجاجـه
ً
طلاء الجـدران ،أطلـب أربعين دوالرا يف اليـوم يف حين يقبل
السـوري العمـل لقـاء عرشيـن دوالراً”.

وتـزداد األمـور صعوبـة مـع تناقـص األمـوال املتاحـة لألونروا
وهـذا مـا دفعهـا لتطبيـق تدابير تقشـفية على مـدار
السـنوات القليلـة املاضيـة رافقهـا انخفاض واضح يف مسـتوى
الخدمـات ،فقـد انخفـض معـدل اإلنفـاق السـنوي لألونـروا
على الالجـئ مـن مائتـي دوالر يف عـام  1975إىل نحـو 110
دوالرات يف يومنـا هـذا ،وباإلضافـة إىل ذلـك ،يف حين تسـعى
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني إىل إيجاد
حلـول مسـتدامة مثـل إعـادة توطين الالجئين السـوريني
املسـجلني ،ال تقـدم األونـروا ضمـن اختصاصهـا فرصـاً مثيلـة
ًّ
لالجئين السـوريني الفلسـطينيني مـن سـوريا أو لالجئين
الفلسـطينيني مـن لبنـان َّ
ألن هـذا قـد يعنـي فقدانهـم لحـق
العـودة .ومـن ناحيـة أخـرى ،يحظـر قانـون العمـل اللبنـاين
على الالجئين الفلسـطينيني مـن لبنـان ومن سـوريا العمل يف
 36مهنـة (منهـا الطـب ،والزراعـة ،والنقـل العـام) ،وبسـبب
الوضـع القانـوين املحـدود للسـوريني يف لبنـان اضطـرت كلتـا
الفئتين مـن الالجئين إىل التنافـس يف قطـاع العمـل غير
استدامة الرتحيب
الرسـمي .وبالنتيجـة ،متثـل السياسـات واملنظومـات الدوليـة
ً
ً
رغـم ذلـك ،مـن السـابق للأوان االنبهـار العاطفـي بهـذا سـببا رئيسـا يف اآلثـار السـلبية التـي يشـعر بهـا الالجئـون يف
الشـكل مـن أشـكال التعامـل اإلنسـاين بين الالجـئ والالجـئ ،مثـل هـذا املـكان املزدحـم قليـل املوارد ،مما يعيق اسـتدامة
إذ رسعـان مـا ظهـر تحـ ّول تدريجـي مـن طـور الضيافـة إىل إنسـانية لتعامـل الالجـئ مـع الالجـئ.
العـداء ،فالتوتـر على مـدار السـنوات السـبعة منـذ وصـول
السـوريني ،فقـد ذكـر الالجئـون الفلسـطينيون املرسـخون ومـع ذلـك ،فمـن املهـم جـداً اإلشـارة إىل بعـض اآلثـار
أ َّنهـم أدركـوا َّأن النِّـزاع يف سـوريا قـد ميتـد ألكثر مـن سـنة ،اإليجابيـة التـي شـعر بهـا بعـض الالجئين ،فعندمـا ُسـ ِئ َل
وهكـذا بـدأت عالقتهـم بالسـوريني يف املخيـم تتغير ،وقـال الالجئـون الفلسـطينيون املرسـخون عما إذا كانـت حياتهـم
الخاضعـون للمقابلات َّ
إن ازديـاد وطـأة الضغـوط التـي االجتامعيـة قـد تغيرت بعـد وصـول الالجئين الجـدد ،كانـت
َّ
فرضتهـا اسـتضافة الالجئين السـوريني خلال السـنوات إجابـة الجميـع :نعـم .وبالنسـبة ملجـدي ،أخربنـا أن وصـول
السـبعة املاضيـة أصبـح أمـراً محتومـاً خاصـة مـع نقـص الالجئين الجـدد كان سـبباً يف تحفيزه ليصبح ناشـطاً اجتامعياً:
املـوارد وضعـف الظـروف املعيشـية التـي يعـاين منهـا املخيم “[وصولهـم] جعلنـا نتذكـر تهجرينـا كالجئين فلسـطينيني،
ً
أصلا قبـل توافـد الالجئين الجـدد عليـه.
دفعنـي ذلـك أيضـاَ إىل مضاعفـة جهـدي وتحفـزي للعمـل
االجتامعـي؛ [فبدأنـا] نرحـب بالسـوريني والفلسـطينيني
ووصـل التوتـر إىل ذروتـه يف املـدارس ومـا حولهـا ويف السـوريني ونشـجعهم على االنضمام إىل النـادي [الريـايض]
الوظائـف ويف الحصـول على الرعايـة الصحيـة .ففـي ملسـاعدتهم على نسـيان معاناتهـم واالندمـاج يف املجتمـع،
املـدارسُ ،د ِم َجـت صفـوف الالجئين الفلسـطينيني مـن لبنـان وقـال الجئـان سـوريان“ :عندمـا وصلنـا إىل هنـا ،كنـا نشـعر
مـع صفـوف الالجئين الفلسـطينيني مـن سـوريا فازدحمـت بعـدم الراحـة والخجـل متامـاً مثـل الغربـاء لذلـك كنـا نفضـل
واكتظـت بطالبهـا ،وأصبحـت مـدة الحصـول على خدمـات البقـاء مـع السـوريني ننتظـر وحدنـا ،لكننـا اليـوم ،نشـعر
الرعايـة الصحيـة أطـول مـن املعتـاد ،وازدادت حـدة التنافس باالندمـاج يف املخيـم ويف الحيـاة العمليـة ،واآلن إذا أخـذت
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جولـة يف الشـوارع سيراً على األقـدام ،فلـن تالحـظ أي فـرق
متدربة يف برنامج سخروف ،وحدة العمل لحقوق اإلنسان،
بين سـوري وفلسـطيني يف املخيـم”.
املديرية العامة للسياسات الخارجية لالتحاد األورويب ،الربملان
إال َّ
أن قلـة املـوارد ،وضيـق الحيـز املـادي ،وضعـف الحقـوق األورويبwww.europarl.europa.eu .
التـي يعـاين منهـا الالجئـون يف مخيـم شـاتيال تجعـل التحـول
Fiddian-Qasmiyeh E (2016) ‘Repressentations of Displacement in the .1
مـن الضيافـة إىل العـداء أمـرا ً ال مفـر منـه ،لكـنَّ التعميـم )Middle East,’ Public Culture 28(3
هنـا ال يقـدم وصفـاً شـام ً
ال للعوائـق الرئيسـية أمـام تضامـن (‘متثيالت التَهجري يف الرشق األوسط’ الثقافة العامة)
الالجئين تجـاه أنفسـهم ،تلـك العوائـق الناتجـة مـن تطبيـق http://bit.ly/F-Qasmiyeh-Public-Culture-2016
انظر أيضاً فيديان-قاسمية إ(‘ )2016الالجئون يستضيفون الالجئني’ ،نرشة الهجرة القرسية
الحكومـة لسياسـات غير عادلـة وبرنامج إنسـاين غير متوازن .53
يقـدم معاملـة تفضيليـة على أسـاس الجنسـية .ولكي نبنـي www.fmreview.org/ar/community-protection/fiddianqasmiyeh
مقاربـات قامئـة على اإلمنـاء لتعزيـز إنسـانية تعامـل الالجـئ www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions .2
 .3بنيت هذه املقالة عىل مقابالت أجريت مع الالجئني الفلسطينيني والسوريني يف مخيم
مـع الالجـئ والحـد مـن تهميـش الالجئين الفلسـطينيني شاتيال يف لبنان ومع كوادر األونوروا و ُن ِّفذت يف الفرتة ما بني أبريل/نيسان ومايو/أيار
املرسـخني ،ال بـد مـن إعـادة تقييـم فعاليـة الربامـج الحاليـة  .2017وميكن الحصول عىل النسخة األطول من املقالة ضمن تقرير عام  2017بعنوان
مـن خلال مراعـاة وجهـات نظـر الالجئين أنفسـهم ومتكينهم الالجئون السوريون يف لبنان :بني اللدونة واالستضعاف ،من منشورات جامعة القديس
يوسف يف بريوت http://bit.ly/ISP-Syrians-resilience-2017
على أ ّنهـم أصحـاب املصلحـة املعنيين مبسـتقبلهم.
هند رشيف sharifhind@gmail.com

دور البلديات يف ضامن االستقرار

جوزيب زاباتار

ُتظ ِهر االستجابات املنفذة عام  2017يف منطقة سهل البقاع اللبناين قدرة البلديات املستضيفة لالجئني يف
تويل دور محوريٍّ يف التعايش السلمي والتي ال بد من دعمها.
تسـتضيف منطقـة سـهل البقـاع الواقعـة يف رشق لبنـان
واملحاذيـة لسـوريا حـوايل  360ألفـاً مـن الالجئين السـوريني
املسـجلني ،وهـو أعلى عـدد مـن الناحيـة املطلقـة والنسـبة
ًّ
للسـكان املحليين مقارنـة باملناطـق األخـرى يف لبنـان .ويف
عـام  ،2017شـهدت املنطقـة سلسـلة مـن االضطرابـات التـي
فرضـت تحديـات كبرية على التعايش السـلمي بين املجتمعات
املضيفـة والالجئين.

األزمات يف منطقة سـهل البقاع

يف فرباير/شـباط  ،2017أجلـت السـلطات آالف الالجئين
السـوريني عـن بلديـة زحلـة وحـول قاعـدة ريـاق الجويـة
مسـوغة ذلـك بالدواعـي األمنيـة ،لكنّهـا مل تضـع
اإلستراتيجية ّ
خططـاً للطـوارئ للتجمعـات البديلـة لالجئين .ويف أبريـل/
نيسـان ،تظاهـرت املجتمعـات املضيفـة يف لبنـان يف كثير مـن
البلديـات مطالبين بإغلاق املحلات التجاريـة التـي ميلكهـا
الجئـون سـوريون .ويف يونيو/حزيـران ،دمرت الحرائـق َت َج ُّم َعني
لالجئين يف بلديتين يف البقـاع األوسـط هما بـر إليـاس وقـب
إليـاس ،مما أسـفر عـن مقتـل فتاتين الجئتين .ويف يوليو/متـوز

وأغسـطس/آب ،طهـرت العمليـات العسـكرية التـي قـام بهـا
حـزب اللـه والقـوات املسـ َّلحة اللبنانيـة ضواحـي بلدة عرسـال
(التـي كانـت تسـتضيف حـوايل  11ألـف مـدين سـوري) مـن
املقاتلين منهيـة بذلـك وضـع الجمود الـذي دام ثالث سـنوات.
وتركـت هـذه األحـداث مجتمـع الالجئين منهـوك القـوة ،وأكرث
إغراقـاً يف الديـون ،وأكثر اسـتضعافاً ،يغمرهـم الشـك والخـوف
مـن أن تكـون هـذه األزمـات قـد ُاف ُت ِع َل ْ
ـت خصيصـاً إلجبارهـم
ً
على العـودة إىل سـوريا .وسـاهمت هـذه األحـداث أيضـا يف
زيـادة التوتـرات بين الالجئين واملجتمعـات املضيفـة.
واسـتجابت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني
ورشكاؤهـا لهـذه األزمـات ،وبذلـت جهـوداً كبيرة يف سـبيل
ذلـك .وبعـد توقـف أعمال القتـال يف عرسـال ،وضعـت البلدية
بالتعـاون مـع رشكاء إنسـانيني وإمنائيين خطـة عمـل عرسـال
التـي تضمنـت ألول مـرة التخطيـط اإلنسـاين واإلمنـايئ الدامـج،
وأرشكـت السـوريني يف عمليـات التخطيـط .كما اسـتخدمت
جهـود الوسـاطة واملنـارصة على نطـاق واسـع خلال أزمـات
إخلاء ريـاق وزحلـة مـن املقاتلين.
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البلديات :جهات فاعلة رئيسـية يف التعايش السـلمي

يف إطـار هـذه الظـروف الصعبـة ،اضطلعـت السـلطات املحليـة
عمومـاً بـدور إيجـايب يف اسـتقرار منطقـة البقـاع ،لكـنَّ هـذا
الـدور مل يحـظ باالنتبـاه والفهـم الكافيين ،فقـد تباينـت ردود
الفعـل على مسـتوى العاصمة يف بيروت وعىل املسـتوى املحيل
إزاء الحرائـق التـي دمـرت تجمعين لالجئين .فالحرائق مشـكلة
لكـن اإلصابـات والوفيـات
تتكـرر كثيراً يف مخيمات الالجئينَّ ،
(على وجـه الخصـوص يف األطفـال) كانـت مـن األمـور الشـائعة
أيضـاً .وعلى مـدار عـدة سـنوات ،تعاونـت املفوضيـة السـامية
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين مـع الشركاء اإلنسـانيني
لخفـض آثـار هـذه الحرائـق ،فوضعـت مطافـئ الحريـق يف
جميـع التجمعـات تقريبـاً ،ودربـت الالجئين على اسـتخدامها
وعلى االسـتجابة للطـوارئ .واسـتجابت بلديتـا بـر إليـاس
وقـب إليـاس رسيعـاً للحرائـق ،فقـد تعاونتـا مـع رجـال اإلطفاء
والعاملين يف الصليـب األحمـر اللبنـاين الذيـن كانـوا يعرضـون
أنفسـهم للمخاطـر بغيـة تقليـل اإلصابـات ،وقـدم املجتمـع
املـدين املحلي والعاملـون اإلنسـانيون املسـاعدات يف حـاالت
الطـوارئ إىل الضحايـا السـوريني ،وأعادوا بنـاء املواقع يف غضون
أيـام .لكـنَّ تلـك الجهـود مل تكـن مـن بين مـا تصورتـه الجهـات
املانحـة واألوسـاط الدبلوماسـية يف بيروت يف البدايـة ،ذلـك َّأن
أخبـار الشـائعات انتشرت لتعطـي انطباعـاً َّ
بـأن املجتمعـات
املضيفـة اللبنانيـة السـاخطة تعمـدت إرضام الحرائـق ،ووصلت
الشـائعات إىل بيروت برسعـة أكبر بكثير مـن أخبـار التضامـن
الهائـل الـذي قدمتـه البلديـات املحليـة وأظهرتـه الجهـات
الفاعلـة مـن املجتمـع املـدين.
ويف عرسـال ،أقـام الفاعلـون يف املجـال اإلنسـاين والجهـات
الفاعلـة يف مجـال اإلمنـاء والبلديـة عالقـات عمـل إيجابيـة
نشـئت آليـة تنسـيق شـهرية مخصصـة .ولعـل
للغايـة ،كما ُأ ِ
َّ
األهـم مـن ذلـك أن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون
الالجئين والفاعلين اإلنسـانيني اآلخريـن أوفـوا بالتزاماتهـم إزاء
االسـتجابة لتلبيـة حاجـات اللبنانيين الفقـراء أيضـاً .وثابـرت
البلديـة على مامرسـة دور معتـدل بين السـوريني واللبنانيين
آخـذة يف االعتبـار َّأن أول تضامـن حظي به الالجئون السـوريون
يف  2013و 2014فتـح بابـاً للسـخط والشـكاوى بشـأن املنافسـة
االقتصاديـة ،وأثـار املخـاوف مـن تواطـؤ الالجئين السـوريني مع
الجهـات الفاعلـة املسـلحة.
ويف زحلـة ،أطلقـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون
الالجئين والبلديـة حـواراً أعـرب املشـاركون فيه عـن الصعوبات
املرتبطـة باسـتضافة عـدد كبير مـن الالجئين ،وتنـاول الحـوار
أيضـاً الشـعور بالخـذالن مـن جانـب صفـوة املجتمـع اللبنـاين
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غير القادريـن أو غير الراغبني (بسـبب أمور تتسـم بالحساسـية
السياسـية مـن جانب) يف إبـرام اتفاقات لوضع مبـادئ توجيهية
ملموسـة بشـأن اسـتضافة الالجئين على املسـتوى املحلي .وال
ميكـن إغفـال دور االعتبـارات االقتصاديـة يف هـذا الصـدد فلا
ميكـن للصناعـات الزراعية والغذائية يف منطقة البقاع االسـتمرار
يف أنشـطتها دون الالجئين السـوريني .ويف الوقـت نفسـه،
رفـض املالكـون الزراعيـون والحرضيـون دفـع الرضيبـة البلديـة
املفروضـة على اإليجـارات التـي يحصلونهـا من الالجئين ،وهذا
يعنـي أن األشـخاص املسـتفيدين مـن وجـود الالجئني السـوريني
ال يسـاعدون البلديـات يف التكاليـف اإلضافيـة األساسـية التـي
تحملتهـا البلديـات نتيجـة وجـود الالجئين السـوريني ،مثـل
التكاليـف الخاصـة بـإدارة امليـاه والنفايـات الصلبـة.

زيـادة الدعم املقدم إىل البلديات

يف لبنـان كما الحـال يف كثري مـن البلدان األخـرى ،البلديات هي
الهيئـة اإلداريـة األكثر تأثـراً مبـارشاً بوجـود الالجئين ،كما يقع
على عاتـق البلديـات مسـؤولية حفـظ السلام على أراضيهـا،
وغالبـاً مـا يقع على عاتقهـا أيضاً مقاومـة الضغـط املبارش الذي
تلقـاه مـن املواطنين اللبنانيين الذيـن ينـادون باتخـاذ إجراءات
أشـد رصامـة إزاء الالجئين .وهنـا ميكـن التسـاؤل َّ
عما إذا كان
املجتمـع اإلنسـاين واإلمنـايئ قـد بـذال بالفعـل مـا يكفـي مـن
املسـاعدة ضمـن هـذه الجهـود.
لقـد ُب ِذلَـت بعض الجهـود القيمـة بالفعل واسـتُخ ِد َمت األزمات
املتكـررة يف  2017اسـتخدماً فعـاالً لزيـادة الدعـم املقـدم إىل
البلديـات .ويتشـارك برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ واملفوضيـة
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين يف تـرأس مجموعـة
عمـل معنيـة بتحقيـق االسـتقرار االجتامعـي باالعتماد على
تحليـل التوتـرات يف منطقـة البقـاع .وتعـد وزارة الشـؤون
االجتامعيـة وبرنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ خرائـط باملخاطـر
واملـوارد املصممـة بهـدف توجيـه املـوارد املقدمـة مـن الجهات
املانحـة لتلبيـة الحاجـات املحـددة على املسـتوى البلـدي.
وتحتفـظ املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين
بعالقـات دبلوماسـية مع رؤسـاء املجالـس البلديـة ،واملحافظني،
والقـوات املسـلحة اللبنانيـة للسـيطرة على التوتـرات وإدارتهـا
وللحديـث بشـفافية عـن َّأن العودة هي الحل املسـتدام الوحيد
أمـام الالجئين السـوريني حاملـا تسـمح الظروف بذلـك ،ومن ثم
السـعي لتبديـد املخـاوف واسـعة االنتشـار مـن َّأن املجتمـع
الـدويل يتوجـه لحل دمـج الالجئني محليـاً .وتذهب نسـبة كبرية
مـن املـوارد الضئيلـة التـي تقدمهـا املفوضيـة السـامية لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئين إىل مسـاعدة اللبنانيين املسـتضعفني
إمـا مـن خلال مرشوعـات مجتمعيـة صغيرة مثـل توفير
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ديفيد أزيا

تجمع غري رسمي يؤوي  120عائلة قرب بر الياس يف سهل البقاع ،لبنان.

شـاحنات القاممـة أو محطـات ملعالجـة النفايـات الصلبة أو من سـبل كسـب الـرزق .ولكي يحـدث هـذا ،هنـاك عـدة خطـوات
خلال تقديـم املسـاعدات املنزليـة للأرس اللبنانيـة الفقيرة مبـا مهمـة ينبغـي اتخاذهـا.
يف ذلـك بطاقـات املحروقـات وإعـادة تأهيـل املسـاكن ،وترتكـز
هيئـات التنسـيق التابعـة للمجالـس البلديـة يف ثلاث بلديـات وبينما تبـدي الحكومـة اللبنانيـة على العمـوم اسـتعداداً جيـداً
رئيسـية (عرسـال ،والقـاع ،وزحلـة).
مـن خلال خطـة االسـتجابة لألزمـة اللبنانيـة التابعـة لألمـم
املتحـدة  ،12020-2017يرتتـب عليهـا يف الوقـت نفسـه أن تعزز
غير َّأن جميـع هـذه الجهـود جزئيـة ومتشـتتة نسـبياً ،وهنـاك قدرتهـا يف تلبيـة الحاجـات املحليـة وتوجيـه املـوارد لتغطيـة
ً
تنظيما لدعـم املجالـس حاجـات البلديـات ،كما ال بـد مـن االعتراف أ َّنـه بعـد مـرور
خطـر يف َّأن عـدم انتهـاج مقاربـة أكثر
البلديـة ،فسـيضعف دورهـا يف تأمين التعايـش السـلمي سـبع سـنوات ال حاجـة لالسـتمرار باستشـارة السـلطات املحليـة
بـل يجـب تقديـم الدعـم لهـا.
وسـيصعب عليهـا إدارة األزمـات.

أهمية التنسـيق والتخطيط القائم
عىل أساس املناطق

وباملثـل ،يف الوقـت الـذي أدخلت فيه املناقشـات الدائرة بشـأن
منـوذج التنسـيق يف لبنـان بعـض عنـارص التنسـيق القائـم على
املناطـق ،مـا زالـت هـذه املناقشـات تركـز على مسـؤوليات
القطاعـات والقـدرات .ومـا يلـزم اآلن إبداء االلتـزام الواضح من
جانـب املجتمـع الـدويل مبـا يف ذلـك الجهـات املانحـة إلعطـاء
األولويـة للبلديـات على أسـاس الحاجـة التـي تشترك الجهـات
املختلفـة بتحديدهـا والقامئـة على األدلـة.

لدعـم التعايـش السـلمي ،ينبغـي للمجتمـع الـدويل اتخـاذ
خطـوات جريئـة للنظـر إىل املجالـس البلديـة بوصفهـا وحـدة
طبيعيـة للتخطيـط والتنسـيق وإخراجهـا مـن طـور هيـكل
التنسـيق اإلنسـاين التقليـدي القائـم على القطـاع .ولتحقيـق
ذلـك ،ينبغـي األخـذ يف االعتبـار ،على وجـه الخصـوص ،بعـض
الجوانـب الرئيسـية مثـل تقديـم املسـاعدة للأرس اللبنانيـة
املسـتضعفة ،وإدارة التجمعـات غير الرسـمية ،وفتـح حـوار مع ومتثـل الخطـط املحليـة التي ُر ِسـ َمت مـن خالل إطـار التخطيط
مجتمعـات الالجئين ،وتوفير خدمات امليـاه واإلصحاح ،وإدخال للمخاطـر واملـوارد بقيـادة وزارة الشـؤون االجتامعيـة وبرنامـج
تحسـينات على البنيـة التحتيـة املحليـة ،وتعزيـز الوصـول إىل األمـم املتحـدة اإلمنـايئ منوذجـ ًا يحتـذى بـه ،ويجـب تعزيـز
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قدرتهـا على توجيـه متويـل الجهـات املانحـة إىل اإلمنـاء املحلي املجالـس البلديـة واملجتمـع املـدين عنـد تحديـد األشـخاص
باإلضافـة إىل تعزيـز أوجـه التـآزر مـع التخطيـط اإلنسـاين .املحتاجين.
وعلى سـبيل املبـادرة التجريبيـة ،يسـعى برنامـج األمـم املتحدة
اإلمنـايئ واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني إىل ويف السـنة الثامنـة مـن النِّـزاع يف سـوريا ومـع ازديـاد الضغـط
دمـج التخطيـط اإلمنـايئ واإلنسـاين يف خطـة عمـل عرسـال ،ثـم على الالجئين السـوريني للعـودة إىل وضـع غير مسـتقر أو
يجـب إخضـاع هـذه الجهـود إىل التقييـم املناسـب ،والتصحيـح ،خطير ،ينبغـي للمجتمـع الـدويل تقديـم دعـم أكرث جـرأة وأكرث
وتوسـيع نطاقهـا.
اسـتهدافاً للسـلطات اللبنانيـة .ويف ظـل بيئـة صعبـة والظـروف
غير املسـتقرة التـي شـهدتها منطقـة البقـاع يف  ،2017أثبتـت
ومـا زال العاملـون الفنيـون يف الهيئـات اإلنسـانية واإلمنائيـة السـلطات املحليـة أ َّنهـا تسـتحق بجـدارة حقهـا يف أن تتلقـى
املعنيـة بالتنسـيق ،والتخطيـط ،وإدارة املعلومـات يرتكزون غالباً هـذا الدعـم وأن تكـون رشيكـة فيـه.
يف العاصمـة .وإضافـة إىل رضورة االعتراف بأهميـة التنسـيق
والتخطيـط املحليين القامئين على املناطـق ،ال بـد يف الوقـت جوزيب زاباتار zapater@unhcr.org
رئيس فرع املفوضية يف زحلة ،املفوضية السامية لألمم املتحدة
نفسـه مـن العمـل على ال مركزيـة املـوارد.
لشؤون الالجئني www.unhcr.org
ومـا زالت املسـاعدات املبـارشة التـي تقدمها الهيئات اإلنسـانية
إىل األرس اللبنانيـة الفقيرة غير كافيـة ومشـتتة ،مما يعـزز كتب املؤلف هذا املقال بصفته الشخصية فقط.
الشـعور بالظلـم لـدى املجتمعـات املضيفـة .وينبغـي للهيئـات
 .1الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات استجاب ًة لألزمة السورية
ً
ً
انتهـاج تخطيـط أكثر تكاملا ودمجـا وأن تأخـذ يف االعتبـار http://bit.ly/UNHCR-3RP-2017-2018-ar
إىل درجـة كبيرة دور املجتمعـات املحليـة مبـا يف ذلـك رؤسـاء

التنافس بني االعتبارات األمنية والرضورات اإلنسانية يف بريم

تشارلز سيمبسون

عالق وراء الساتر الرتايب فيام يُط َلق عليه اسم منطقة ‘ ِب ْيم’ املقفرة عىل
هناك قرابة  60ألف سوري ٍ
الحدود السورية األردنية ،وعندما ُ ْتنَح األولوية لالعتبارات واملخاوف األمنية عىل الحاجات والرضورات
اإلنسانية ،وعندما تلجأ هيئات املساعدات للمليشيات يف توفري املساعدة ستكون التبعات مؤسفة.
فرضت الحكومة األردنية قيوداً كبرية عىل دخول أراضيها من مركز
العبور يف رابعة الرسحان عىل الحدود مع سوريا ،يف أكتوبر/ترشين
األول  ،2014وص َّدت إثر تلك السياسة الجديدة قرابة خمسة آالف
سوري نازح داخيل ،فأقاموا ألنفسهم مخيامت غري رسمية مؤقتة
عىل َم ْب ُعدَة مئتي مرت من األردن ،وبذلك زرعوا بذرة يف الصحراء
َنَت فيام بعد إىل مخيمني غري رسميني اثنني ،هام مخيم الركبان
الذي ُيؤ ِوي  60ألف شخص ،ومخيم الحدالت الذي يأوي ألف
شخص.
ويفصل هذه املخيامت عن األردن حاجز رميل صخري ُيدعَى
سمى محل ّياً بالساتر الـرايب .وعاىن كال
ِب ْريم ( ،)Bermأو ما ُي َّ
املخيمني من حالة داخلية من عدم االستقرار ،وعدم كفاية وصول

قاطنيه للغذاء واملاء وغريها من العنارص غري الغذائية ،إضافة إىل
تفيش املشكالت الصحية ،وتعرضهم العتداءات مستمرة من كل
من الجيش السوري الحر والقوات املسلحة العربية السورية.
وأصبح استضعاف املقيمني فيام ُي ْع َر ُف اآلن ببريم أمراً مستعص ّياً
بعد ْأن استمر األردن بإغالق حدوده ،ووضع قيوده عىل وصول
املساعدات اإلنسانية مس ِّوغاً ذلك العتبارات أمنية .وقد تعاونت
عدة هيئات للمساعدات مع القيود التي فرضها األردن (مبا يف ذلك
االتصاالت العامة املتعلقة ببريم) ،من أجل تأمني الدخول ولو كان
محدوداً للمخيامت غري الرسمية ،لكنَّ تلك الجهود مل يتحقق منها
يشء باستثناء إطالة ظروف االستضعاف وإيجاد معيار من الرسية
التي منعت بالنتيجة من توفري تحليل رصيح وصادق حول املنافع
واملغارم املرتتبة عىل سياسة الحدود املغلقة يف األردن .ونظراً
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للطبيعة املعقدة لذلك الوضع ،تنأى هذه املقالة بنفسها عن
توجيه االتهام ألحد بل تسعى إىل عرض املعلومات الرضورية
لتوفري تحليل متوازن مبني عىل املنافع واملغارم التباع سياسة
إغالق الحدود .ومن هذا املنطلق ،ينبغي ّأل يكون هناك أي
تعارض بني األهداف األمنية والعمل اإلنساين ،فالقصد َّأن
صانعي السياسيات ما مل ُتتَح لهم املعلومات الدقيقة التي
ُت َع ِّب عن الوضع الحقيقي فلن يتمكنوا من الوقوف عىل
فهم صحيح لألمور ،بل قد تتكون لديهم انطباعات مغلوطة
فيرتاءى لهم تعارض بني األمن والعمل اإلنساين.

التخيل عن الواجب اإلنساين

اح ًة إغالقه للحدود إىل املخاوف األمنية
لقد عزى األردن َص َ
التي يخشاها من تسلل إرهابيني محتملني بني مجموع
ٌ
باعث آخر مل
الالجئني القادمني إىل األردن ،ومع ذلك هناك
اح ًة يتعلق بوجود إحساس متزايد يف البالد بشأن
ُيذ َكر َ َ
ص َ
عدم قدرتها عىل دعم الالجئني السوريني املقيمني عىل أرضها،
مع ازدياد أعدادهم التي وصلت إىل  600ألف الجئ سوري
( %7من مجموع السكان يف األردن) ،وما فرضه ذلك من
ضغوط عىل االقتصاد األردين والخدمات ،وال ُبنَى التحتية فيه.

وملواجهة محدودية الوصول إىل تلك املخيامت غري الرسمية،
ابتكرت هيئات املساعدة طرقاً إبداعية من أجل تقديم اإلغاثة عرب
الحدود ،مبا يف ذلك اإلسقاط الجوي ،واستخدام الرافعات من أجل
إسقاط املؤن داخل بريم ،وهناك ُ ْي ِكن لألطفال أن يجلبوا معهم
العربات التي تقودها الحمري ليأخذوا املؤن ويوزعونها يف الركبان.
وعملت أيضاً املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني وكذلك
منظمة األمم املتحدة لألمومة والطفولة (اليونيسف) عىل نقل
املتطوعني السوريني جواً إىل األردن من أجل تدريبهم يف شؤون
الصحة املجتمعية وقانون الالجئني ،ثم أعادتهم إىل بريم من أجل
إجراء التقييامت الطبية ،وتقديم مطعومات شلل األطفال ،وجمع
الوثائق ،وإصالح الخيم.
وال ُي ْس َم ُح إال لعدد قليل ج ّداً من القاطنني يف بريم العبور نحو
األردن ،وحتى عندما يحدث ذلك فهي لحاالت العالجات الطارئة،
أو لإلقامة يف مخيم األزرق لالجئني الذي يبعد قرابة  300كم .ويف
املعدل ُ ْي ِكنْ القول َّإن ثالث عائالت من بريم ُي ْس َم ُح لها بالعبور إىل
مركز البستان ،أو مركز عبور الرويشد من أجل املكوث يف األردن.
وحتى للقلة التي ُي ْق َب ُل إدخالها إىل مخيم األزرقُ ،ت َثا ُر املخاوف
األمنية مجدداً فال ُي ْس َم ْح ألكرث من ربعهم من املكوث مع عموم
ص معظم القادمني الجدد يف القريتني
السكان يف املخيم ،إذ ُي ْح َ ُ
 2و ،5حيث تفرض قيود كبرية عىل نفاذهم إىل العامل الخارجي.
برنامج األغذية العاملي/شذى مغريب

وباإلضافة إىل ذكر مسوغات املخاوف األمنية ،تجنَّب األردن
بدعم من الجهات الدولية املساندة الوقوع يف مسؤولية
ٍ
قانونية دولية ،وذلك بأ َّنه ذكر َّأن الذين فروا من النزاع،
والذين ميكثون اآلن يف ‘املنطقة الرمادية’ َّإنا هم نازحون
داخليون ،إذ إ َّنهم ما زالوا يف منطقة خارج األرايض األردنية
سمى ‘املنطقة الحرام’ ليعكس ذلك التفسري املرن الذي
فيام ُي َّ
استخدمه األردن للحدود املرسومة باتفاقية سايكس-بيكو يف
عام 1916.1وعىل املستوى املحيل ،كان لألردن تفسريه الخاص
لبعض جوانب القوانني الوطنية وامليثاق العريب لحقوق
اإلنسان (عل ً
ام َّأن األردن مل يصادق بالكامل عىل اتفاقية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني لعام  1951وال بروتوكولها) ،وذلك
من أجل السامح باإلعادة القرسية لالجئني من األردن إىل ما
وراء الساتر الرتايب (بريم) ،وملنع عبور السوريني املستضعفني
إىل األردن.
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وقد أ َّثرت هذه اإلجراءات تأثرياً مبارشاً يف حق قاطني بريم
بالحياة .فاملخيامت املؤقتة معظمها خيم ارتجالية الصنع ،ال
تتجاوز مساحتها ثالثة أمتار يف ثالثة أمتارُ ،ش ِّيد ْ
َت من مواد
قابلة للتفكك ،ويشغل كل واحدة منها ثالثة إىل عرشة أشخاص.
ونظراً للظروف الجوية املغ َّربة ،ونقص الطعام واملاء والرعاية
الطبية ،واملرافق الصحية ،انترشت األمراض السارية وحاالت
نقص الغذاء ،وارتفعت الوفيات بني األطفال واألمهات.
هيئات األمم املتحدة تقدم اإلغاثة للسوريني الذين تقطعت بهم السبل عىل الحدود السورية-
األردنية ،أغسطس/آب .2016
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خيارات متفاضلة للنفاذ

لقد سعت منظامت املساعدات إىل االلتفاف عىل القيود املفروضة
عىل الدخول إىل بريم ،فاستخدمت املقاولني املعتمدين لدى
القوات املسلحة األردنية ،ومنها منظمة الرؤية العاملية ،وجمعية
املساعدة الطبية الدولية ،ورشكة األوىل لإلسناد الفني .ونظراً لقلة
عدد املقاولني املعتمدين لدى القوات املسلحة األردنيةَ ،ع ِم َل ْت
هيئات املساعدة أيضاً عىل استخدام الفاعلني شبه العسكريني يف
جنوب سوريا مبن فيهم املليشيات (املعروفة باسم جيش البادية)
التابعة لشخص اسمه راكان ُخ َض ْي ،وهو رجل أعامل سوري أصبح
مقات ًال ،وهو ُي َز ِّو ُد املساعدات العابرة للحدود تحت مظلة خدمات
إسناد البادية2.ورمبا كانت ميلشيا ُخ َض ْي ذات دور مهم وأسايس يف
تنفيذ الخدمة ،لكنَّها أيضاً كانت َّ
انتقادات واتهام بأ َّنه كان
محط
ٍ
ُي ِعيد تحويل مسار املساعدات لتصل إىل مجموعته املسلحة ،وإىل
املحظيني من أفراد شبكته االجتامعية.
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تع َّرض مستودع املؤن لدى ُخ َض ْي الذي ترعاه منظمة الرؤية
الحقيقية إىل االستهداف واالعتداء ،فدُ َّمرت املواد غري الغذائية من
املساعدات ،و ُق ِت َل أحد جنود جيش البادية .ويف يناير/كانون الثاين
 ،2017وقع اعتدا ٌء آخر استهدف مستودعاً ملؤن اإلغاثة يف الركبان،
ذلك املستودع الخاضع لجيش أحرار العشائر ،وأودى بحياة أربعة
يف السوق املجاور .ورداً عىل تلك املستجدات ،فرض األردن قيوداً
عىل السفر عىل طول مسافة عرشة كيلومرتات من الحدود ،وزاد
من القيود املفروضة عىل عامل املساعدات.
فقصة بريم َّإنا هي قصة تحذيرية تخربنا عن تعقيد الخيارات
التفاضلية فهي مشكلة تواجه الهيئات اإلنسانية عندما تعتمد عىل
الفاعلني شبه العسكريني يف النفاذ إىل فئات املدنيني املستضعفني.
ووقت كتابة هذه املقالة ،كانت كربى الهيئات اإلنسانية تناقش
اإلسرتاتيجيات التي ُي ِكن اللجوء لها من أجل توسيع مجال توفري
املساعدات اإلنسانية والتنموية ملنطقة جنوب سوريا فور بدء
تنفيذ اتفاقات وقف إطالق النار .وال ُب َّد من النظر يف الدروس
املستفادة من منطقة الركبان قبل امليض قدماً بالخطط املطلوبة
الستخدام الجامعات شبه العسكرية للحصول عىل دعمهم
ً3
اللوجيستي ،وإسنادهم وتأمني طريقهم نحو النازحني داخليا.

وتثري قضية التنسيق مع الفاعلني املسلحني مثل ُخ َض ْي حواراً
ونقاشاً حول النفاذ اإلنساين قصري األجل الذي ُي َقا ِب ُله االستقرار
بعيد األجل .ومع َّأن املجموعات شبه العسكرية سمحت بإيصال
املساعدات إىل املخيامت غري الرسميةَ ،ي َت َب َّ ُي َّأن هذه الصفقات
أيضاً تتيح يف الوقت نفسه إساءة توزيع املؤن اإلنسانية ،و ُت َع ِّر ُض
املدنيني إىل استهدافات عسكرية .ففي ديسمرب/كانون األول  ،2016اإلدارة يف الركبان
مع منو املخيامت غري الرسمية ،تكاثرت عصابات من الشباب
وارتكبت الجرائم بحق الناس كالرسقة ،ويف بعض األحيان لجؤوا
للعنف يف هذا السبيل .ومع ذلك ،عمل وجهاء بريم العشائريون
عىل تحقيق إدارة أكرث فاعلية ،ففي يونيو/حزيران ُ 2016أ ِّس َس
املجلس العشائري لتدمر والبادية السورية باالعتامد عىل قوى
قصد بها اإلرث واألعراف والتقاليد الخاصة
النفوذ ‘الناعمة’ التي ُي َ
بالكرم والواسطة (رأس املال االجتامعي) وسمعة قياداتها التي
بنوها عىل أساس من اإلنصاف والعدل يف التوفيق يف النزاعات،
وتوزيع املــوارد ،وإدارة الخدمات الطبية ،ومراقبة املرشوعات
اإلنشائية ،وإجراء حمالت التوعية .ومت َّثلت األهداف الرئيسية
املحورية للمجلس من هدفني اثنني هام توحيد العشائر املتناثرة يف
املخيم تحت لواء سلطة حاكمة مدنية ،وتوفري التدريب اإلرشادي
للمقيمني الشباب يف بريم ،والرتويج “لقيم املواطنة وحقوق
4
اإلنسان والكرامة” بدالً من ترك “الشباب...مصدراً إلذكاء الحرب”.
رسخ املجلس املذكور سلطته ،أقىص قادة جيش العشائر
وبعد ْأن َّ
ً
الحرة من الركبان ،وفرض قيودا عىل حركة املركبات لخفض مخاطر
املركبات املفخخة بالعبوات الناسفة ،ثم إ َّنه َّ
نظم حمل األسلحة
داخل املخيم ،وأسس نقاط سيطرة للرشطة ،ثم ُس ِح َبت السلطة
القضائية من فصائل الجيش الحر ،وأوقفت االعتقاالت العشوائية،
ونقلت السلطة القانونية إىل مجلس قضايئ مدين ،ووضعت قوانني
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داخلية جديدة .ورغم كل هذه اإلنجازات ،ما زالت املخيامت
هناك ذات طبيعة معقدة غري رسمية ،ويعني ذلك َّأن اإلدارة فيها
ما زالت أيضاً غري رسمية إىل حد كبري ،ومن هنا ال ُب َّد للمجلس
العشائري لتدمر والبادية السورية من ْأن يستمر من حني إىل آخر
بإعادة التأكيد عىل سلطته عىل املجموعات املسلحة اإلقليمية
ذات السلطة القرسية.

األمن مقابل العمل اإلنساين؟
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ويف الشهر الذي يليه تويف طفالن يف الركبان لعدم وجود الرعاية
الطبية ،وكانت وفاتهام سبب يف عقد اجتامع عىل الحدود األردنية
بني املجلس العشائري لتدمر والبادية السورية والقوات املسلحة
األردنية وهيئات املساعدة ،لكنَّ ذلك االجتامع مل ُيؤ ِّد إىل صدور أي
قرارات بشأن النفاذ إىل املخيامت أو إعادة فتح الحدود.
وما زال الجدل قامئاً ومستمراً حول نقل  45ألف من القاطنني
يف بريم إىل مخيم الالجئني يف األزرق داخل األردن ،لكنَّ املخاوف
األمنية التي يذكرها األردن حال ّياً تحول دون دخول هؤالء النازحني
الداخليني عرب الحدود ،ما يستدعي االهتامم بالرضورة اإلنسانية
يف توفري الحامية الدامئة لهم .وأي تغيري عىل هذه السياسة ال
شك أ َّنه يف نهاية املطاف لن يأيت من األردن ،بل من الضغوطات
الخارجية التي سيفرضها الفاعلون الدوليون ،وعىل األخص منهم
الجهات املانحة اإلمنائية األجنبية .أما عن استمرار موقف األردن
تجاه وضع بريم كام هو عليه اآلن يف املنطقة الحرام ،فال توجد
أدلة كثرية َّ
بأن ذلك سيعود بالنفع عىل البالد .ومع التقدم يف وضع
اإلسرتاتيجيات الخاصة بتوسيع عملية تسليم املعونات إىل جنوب
سوريا ال ُب َّد من االستفادة من الدروس املستفادة من تجربة بريم
يف منح منظامت املساعدة الفرصة ليك تتمهل قلي ًال ومتعن التفكري
قبل أن ترسم خططها لالستعانة باملليشيات يف نفاذها إىل النَّازحني
داخلياً من السوريني.

كان للقيود التي وضعتها القوات املسلحة األردنية عىل النفاذ
إىل بريم أث ٌر ح َّد من إتاحة الوصول إىل املعلومات ،وذلك بدوره
منع من تشكيل املنارصة املبنية عىل معلومات صحيحة ،كام منع
إجراء تقييامت الحاجات ،وبناء السياسات .وأدَّى ذلك إىل غياب
البيانات الحرجة الدقيقة مثل عدد العائالت املقيمة يف بريم،
ولذلك ،يعتمد معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث اعتامداً
كبرياً عىل التقارير الذاتية والبيانات الساتلية من األقامر الصناعية
يف تقييم عدد السكان هناك ،وحسب هذا املعهد هناك عدد كبري
من التسجيالت االحتيالية وغري املحددة أيضاً من العائالت يف بريم.
ويشري أحد موظفي هيئات املساعدة أيضاً إىل وجود خالفات
بني هيئات املساعدة من جهة ووزارة التخطيط والتعاون الدويل
األردنية من جهة أخرى حول كمية املساعدة الفعلية التي تدفقت
إىل تلك املخيامت .ورغم ما يحيط بذلك كله من مشكالت ،ما
زالت عيون األكادمييني واملنارصين والصحافيني ثابتة ال تحيد عن
مخيم الزعرتي الذي حظي بقدر زائد عن اللزوم من األبحاث تشارلز سيمبسون charles.simpson@tufts.edu
نظراً لسهولة الوصول إليه ،لكنَّهم يف الوقت نفسه تجاهلوا متاماً مدير الربامج ،مرشوع الالجئني يف املدن ،مركز فاينشتاين الدويل.
املخاوف األكرث إلحاحاً بشأن املخيامت غري الرسمية يف بريم التي جامعة توفتس http://fic.tufts.edu
يصعب الوصول إليها5.ومن هنا َّ
تتبي املسؤولية األخالقية التي
 .1يف الواقع العميل ،بقي الحد مرناً لغاية عام  2014تقريباً.
ً
ً
يجب أن يتحىل بها الباحثون من أجل أن ُي َع ِّ ُ
بوا تعبريا صادقا عن Williams S (2017) ‘World Vision rattles aid groups with solo operation .2
for Syrians at Jordan border’, IRIN
أصوات الفئات األكرث استضعافاً التي مل تلق من يسمعها.
أ َّما البيانات املتعلقة باملخاطر األمنية التي يفرضها سكان بريم فهي
محدودة أيضاً ،ويؤدي ذلك إىل قيام السياسة األمنية عىل التكهنات
ال عىل األدلة واإلثباتات .ويف سبتمرب/أيلول  2016أصدرت أليس
ويلز ،التي كانت وقتها سفرية الواليات املتحدة األمريكية يف األردن،
بياناً تقلل فيه من شأن حاجات األشخاص املوجودين يف بريم،
و ُت َق ِّد ُم حجة غري مثبتة ومؤيدة باألدلة تؤ ِّيد فيها إبقاء الحدود
املغلقة قائلة َّإن املخيامت غري الرسمية هناك تضمنت “طالبي
لجوء رشعيني ممن يرغبون يف البقاء يف سوريا ،لكنَّهم يبحثون عن
مالذ آمن من الرضبات الجوية ،واملهربني ،واملتجرين ،واملجموعات
املسلحة ،وهناك إرهابيون كام يعرف األردن ذلك ج ِّيداً6”.وهكذا
تسبب هذا املوقف يف إدامة استضعاف القاطنني يف بريم .ويف
الشهر ذاته الذي صدر فيه بيان أليس ويلز ،قصفت طائرة روسية
املخيم وقتلت قائد املجلس العشائري لتدمر والبادية السورية.

(منظمة الرؤية العاملية تهز جامعات املساعدات من خالل عملية منفردة للسوريني عىل
الحدود األردنية)
http://bit.ly/IRIN-20170124-aid-groups
ATHA (2015) ‘Perspectives on Access: Engaging with Non-State Armed .3
Groups’, Harvard Humanitarian Initiative podcast
http://bit.ly/ATHA-HHI-perspectives-2015
(‘املشاركة مع الجامعات املسلحة من غري الدول’ ،مدونة صوتية بودكاست ملبادرة هارفرد
اإلنسانية)
انظر أيضاً نرشة الهجرة القرسية العدد  37حول ‘الفاعلون ا ُملس َّلحون من غري الدول
والنَّزوح’ www.fmreview.org/ar/non-state
 .4مقابلة مع الناطق باسم املجلس العشائري لتدمر والبادية السورية.
Jacobsen K and Landau L (2003) ‘The Dual Imperative in Refugee .5
Research: Some Methodological and Ethical Considerations in Social
Science Research on Forced Migration’, Disasters
http://bit.ly/Disasters-2003-Jacobsen-Landau
(الحتمية املزدوجة يف بحوث الالجئني :بعض االعتبارات املنهجية واألخالقية يف بحوث
العلوم االجتامعية يف مجال الهجرة القرسية ،كوارث)
http://bit.ly/Wells-20160918-ar .6
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تصنيف السوريني يف لبنان عىل أ َّنهم ‘مستضعفون’

مايا جامناير وملى مراد

االستضعاف بهدف تحديد األشخاص الواقعني تحت خطر كبري
تقييامت
يستخدم الفاعلون اإلنسانيون
ِ
ِ
هجرين يف لبنان ال تخلو من
واملعرضني لألذى ،لكنَّ استخدامهم لتلك التقييامت استجابة للسوريني ا ُمل َّ
مشكالت.
(م) رجل سوري يف الثالثينيات من عمره ،يعيش مع طفليه
وزوجته ووالدته ،مل يتسلم املعونة الغذائية منذ عام كامل،
ويتساءل عن األمر الذي حال دون حصول أرسته عىل املساعدة،
يف حني أ َّكد له جريانه إ َّنه إذا كان ا ُمل ِع َ
يل الوحيد لخمسة
معالني ،فإ َّنه مؤهَّ ل للحصول عىل املساعدة .ويقول“ :ال أفهم
ملاذا قطعوا عني [املساعدة]“ ”.الرشط الذي طلبوه مني أن
أكون ُمعي ًال لعائلة من خمسة أفراد ،ونحن خمسة أفراد يف
العائلة وال يوجد غريي من ُيع ِيل هذه العائلة ،أ َّما جرياين فام
زالوا يتس َّلمون املساعدة مع َّأن لديهم ُم ِعي َل ْي ذكرين اثنني
يعمالن ”.ويف ذلك الوقت ،ما زال شقيق (م) الذي يعيل طفلني
وزوجته يتلقى املساعدة ،فهل يا ُت َرى سبب ذلك مرض زوجته؟
أم َّأن السبب هو وجود ثالثة بالغني يف أرسته؟ ويف املحصلة،
ال يستطيع (م) ْأن يعرف سبباً ملنعه وأرسته من الحصول عىل
املساعدة الغذائية وحجبها عنهم ،بل يبدو َّأن هناك ما يشري إىل
َّأن غياب هذا الوضوح يف التعليامت أمر ُم َت َع َّمد.

الوصول إىل الربامج والخدمات اإلنسانية ،إذ يشري بحثنا الذي
أجريناه مع الالجئني السوريني يف لبنان خالل أربعة وعرشين
شهراً بني عامي  2013و 2017إىل َّأن التمييز بني األفراد عىل
أساس هذه املعايري له تبعات تتجاوز مجرد مسائل الوصول إىل
املساعدات اإلنسانية ،بل ُت َؤ ِّثر أيضاً عىل الطريقة التي ينظر
فيها الالجئون السوريون إىل أنفسهم.
والالجئون السوريون يف لبنان عىل العموم يقعون يف وضع
اجتامعي وقانوين خطري ج ّداًَّ ،
ألن لبنان رفض وما زال يرفض
منذ زمن بعيد التصديق عىل صكوك حامية الالجئني األساسية،
وعىل اتفاقية عام  1951املتعلقة بوضع الالجئني ،وبرتوكولها
لعام  ،1967وال يتوافر يف لبنان عىل أي ترشيع دقيق حول
قضايا اللجوء ،وفيام كانت املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني قادرة عىل العمل يف البالد منذ عام ،1963
نجد الحكومة اللبنانية قد َع َّل َقت يف عام  2015جميع عمليات
التسجيل لدى املفوضية وأوقفتها أمام الالجئني السوريني،
وما زالت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
َت ُعدُّ معظم السوريني يف لبنان الجئني ،لكنَّ املطاف أفىض بها
يف نهاية األمر من الناحية العملية إىل تفرقتها بني ‘املقيدين،
وغري ‘املقيدين’ ،أي الذين خاطبوا املفوضية بعد فرض الحكومة
للحظر عىل التسجيالت الجديدة ،ويعني ذلك َّأن عدد املسجلني
السوريني من الالجئني ال يتجاوز  1.5مليون شخص ،أي ما يعادل
ثلثي األشخاص املسجلني حقيقة لدى املفوضية،.واألهم من
ذلك َّأن هذه املجموعات الثالث تختلف اختالفاً كبرياً من ناحية
درجة حصولها عىل الحامية واملساعدات.

ويف لبنان ،يعتمد تحديد حق الوصول إىل املساعدة الغذائية
لالجئني السوريني كام الحال يف جميع برامج املساعدات
اإلنسانية األخرى عىل تقييم مستوى ‘االستضعاف’ للعائلة
أو الفرد .ونظراً لعدة عوامل أهمها ندرة املصادر ،تأيت هذه
املامرسة يف تحديد مستوى االستضعاف لتحديد أحقية الالجئ
باملساعدات كام الحال يف التصنيف الطبي الطارئ ‘تراياج’ الذي
يصنف األفراد حسب األولويات1.ومع َّأن هذا املعيار يستخدمه
الفاعلون اإلنسانيون استخداماً كبرياً فام زال الغموض ا ُمل َت َع َّمد
يحيق باملعايري املطلوبة لتحديد األهلية ،ويعود السبب يف
ذلك يف بعضه إىل الرغبة يف منع الناس من تقديم مطالبات
غري صحيحة بناء عىل املعايري من جهةَّ ،
وألن هذه املعايري أو وال ُي ْس َمح لغري املسجلني لــدى املفوضية من الجئني من
‘االقتطاعات’ تتغري مع مرور كل جولة جديدة من تقييامت الحصول عىل شهادة التسجيل ،وبعد تطبيق لبنان لسياسة
املانحني وتقييامت املوازنات.
اإلقامة الجديدة بخصوص املواطنني السوريني عام ،2015
أصبح الحصول عىل هذه الوثيقة واحدة من طريقتني اثنتني.
وتعمل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها األوىل :السامح للسوريني بتجديد إقامتهم يف لبنان ،فيام كانت
من الجهات الفاعلة اإلنسانية عىل توظيف تقييامت االستضعاف الطريقة الثانية ضامن وجود كفيل ضمن نظام الكفالة املعتمد
كسبيل لفرز األشخاص والعائالت بغية خفض أعداد األشخاص إزاء املهاجرين االقتصاديني ،وكان من شأن هذه السياسة لعام
املؤهلني للحصول عىل الحامية و/أو إعادة التوطني ،لكنَّ أثر  2015أن جعلت من تجديد اإلقامة ،أو إعادة تنظيمها أمراً
عمليات التصنيف تلك تتجاوز غاياتها املقصودة املعنية بتحديد صعباً ومكلفاً للغاية لدرجة جعلت عدداً هائ ًال من السوريني
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عاجزاً متاماً عن تجديد ترصيحات إقامتهم ،وأدَّى ذلك بهم يف
نهاية األمر إىل إجبارهم باإلقامة يف البالد إقامة غري نظامية،
وذلك يعني عدم توافرهم عىل اإلذن القانوين والوثيقة القانونية
لإلقامة .و ُت َق ِّدر خطة لبنان لالستجابة لألزمة لألعوام -2017
َّ 2020أن  %60ممن تتجاوز أعامرهم  15عاماً يفتقرون إىل
اإلقامة القانونية يف زيادة ُت َق َّدر نسبتها بـ َّ %47
عم كان عليه
الحال يف يناير/كانون الثاين .2016

تفسري مفهوم االستضعاف

لقد كان تصنيف األفراد املعينني عىل أ َّنهم ‘مستضعفون’ عنرصاً
حاس ًام أمام اإلدارة اإلنسانية للسوريني يف لبنان ،إذ كانت
املساعدة املستهدفة ُت َق َّد ُم منذ عام  ،2013وكان التجيل األكرب
لهذا املنطق واضحاً يف التقييم الثانوي لالستضعاف لالجئني
السوريني يف لبنان .و ُي َق ِّدم ذلك االستقصاء أساس املساعدة
اإلنسانية املستهدفة ،ويتيح تقسيم السكان السوريني إىل رشائح
حسب مستويات االستضعاف ،كام ُت َق ِّدم الدراسة االستقصائية
ـحـ ِّدد التخفيضات الجديدة
أيضاً أســاس املراجعة التي ُتـ َ
َّ
للمساعدات اإلنسانية .والنقطة الحرجة يف ذلك أن العينة التي
تعتمد عليها تلك الدراسة مأخوذة من فئة الالجئني املسجلني،
وبذلك فهي تستثني رشيحة ال يستهان بها (غري محددة) من
الالجئني السوريني عىل عمومهم.
وال ُت َع ِّر ُف الدراسة االستقصائية لعام  22017االستضعاف،
بل ُت َح ِّد ُد مكوناته ،مثل ظروف املــأوى ،ومستويات الفقر،
وانعدام األمن الغذايئ أو تحققه ،والعوامل السكانية املنزلية،
وإسرتاتيجيات مسايرة الظروف .واملثري َّأن نتائج ذلك االستقصاء
يبني َّأن الغالبية العظمى من الالجئني السوريني ا ُمل َس َّج ِلني
مستضعفون ،ومعرضون للخطر بطريقة كبرية .ومثال ذلك َّأن
س الالجئني (أي
األرقام يف عام  2017تشري إىل َّأن  %76من ُأ َ ِ
بزيادة تعادل َّ %5
عم كان عليه الحال يف السنة املاضية) كانوا
يعيشون تحت خط الفقر .ومع ذلك ،ما زال الغموض قامئاً
فال ُيع َرف بالضبط املعايري املستخدمة لتحديد أهلية تلك األرس
للحصول عىل املساعدات ،وليس من املعروف ما الذي ُي َح ِّدد
‘مستوى االستضعاف األكرب’ ،بل هو مصدر لالختالف الكبري بني
السوريني أنفسهم.
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ويبدو َّأن هذه التوصية جاءت مدفوعة بنتيجتني اثنتني ،أوالهام
َّأن النساء الالجئات العامالت ال يحصلن عىل دخل كمثل الدخل
الذي يحصل عليه الذكور حتى لو كان العمل متامث ًال بطبيعته،
وبعدد ساعاته ،وثانيهام َّأن دخل األرس التي تعيلها اإلناث أقل
من دخل األرس التي يعيلها الذكور .ومع ذلك يجد االستقصاء
َّأن احتامالت التحاق اليافعات باملدارس الثانوية أكرب من
احتامالت التحاق اليافعني ،ويشري ذلك إىل إهامل عنارص مهمة
لالستضعاف الخاصة بالرجال ،وتبقى هذه العنارص محجوبة
من اهتامم االستقصاء وتوصياته .ويف عام  ،2016أجرت لجنة
اإلنقاذ الدولية تقيي ًام َّ
تبي من خالله َّأن النظام اإلنساين ال مينح
األولويات لدعم الرجال السوريني يف لبنان ممن يعجزون يف
أغلب األحيان عىل الوصول إىل املساعدات التي يحتاجون إليها،
وممن يشعرون أ َّنهم ُمست َبعدون عنها ،فانخراطهم يف العمل
غري الرسمي يجعلهم مستضعفني ومع ّرضني لإلساءة واالستغالل
يف ظاهرة ال نجد مقابلها أية استجابات ف َّعالة أو موحدة.
ولعل األمر األكرث خطورة َّأن التقرير يبني َّأن العوامل التي
العزَّب والعاملني منهم غالباً ما
تؤدي باالستضعاف بني الرجال ُ
س عىل
تكون محجوبة عن التقييامت التقليدية ،أو لعلها ُت َف َّ ُ
أ َّنها عنارص تزيل استضعافهم 3.ويبدو َّأن املفهومات املجندرة
لالستضعاف هي السائدة ،مبعنى النظر لالستضعاف عىل أ َّنه
نتيجة الجندر ،وبذلك ُ ْتن َُح األولوية لبعض الفئات السكانية
العزَّب،
كالنساء واألطفال عىل حساب الغري من الشباب و/أو ُ
إذ ُي ْه َم ُل الشباب والرجال ،أو ُي ْس َت ْث َن ْو َن ُك ِّل ّياً .فعىل سبيل املثال،
ُي َ
نظر إىل التوظيف عىل العموم عىل أ َّنه ُي َخ ِّفف من استضعاف
ً
َّ
املرء ،لكننا مع ذلك نجد أن واحــدا من أصل خمسة رجال
خضعوا الستقصاء لجنة اإلنقاذ الدولية قالوا إ َّنهم عانوا من
االستغالل واإلساءة يف العمل.

االستضعاف وإعادة التوطني

تؤثر الطريقة التي ُي َح َّدد فيها استضعاف الفرد يف تحديد وصوله
إىل إعادة التوطني .وضمن إجراء التقييم الخاص بطلب إعادة
التوطني ،نجد االستضعاف مجدداً أحد املحددات األساسية
يف النظر يف الطلب ،وكام يقول أحد أفراد كبار املوظفني يف
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني« ،أوالً :نجري
[املفوضية] اختياراً لألفراد ثم نأخذ منهم األكرث استضعافاً .وبعد
ذلك ُنَ ِّحص أكرث فأكرث ونتأكد مام إذا كانوا مستضعفني بالفعل
االستضعاف والجندر
أم ال ،فهل هم ح ّقاً مستضعفون؟ نعم مفهوم أنهم مستضعفون
ً
ً
ْ
ُ
َّ
ُ
هناك مجموعة من االفرتاضات املجندرة التي يبدو بأنها ت َح ِّد ُد لكن هل هم حقا ،حقا مستضعفون؟ وهكذا ُيف َرز األشخاص
معامل الفهم اإلنساين لالستضعاف .فعىل سبيل املثال ،تشري وتقرص القامئة مع مرور الوقت».
إحدى التوصيات األساسية التي خلص بها استقصاء - 2017عىل
سبيل املثال -إىل َّأن «النساء عىل العموم ،واألرس التي تعيلها وهناك فئات معينة ُين َْظر إليها عىل أ َّنها مستضعفة بالتعريف.
النساء عىل وجه الخصوص تتطلب قدراً إضاف ّياً من الدعم ».فوفقاً للمفوضية ،يقع من زمرة األشخاص الذين ُين َْظ ُر إليهم
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عىل أ َّنهم مستضعفون تلقائ ّياً ،و ُي ْد َرس طلبهم إلعادة التوطني
من لبنان الناجني من العنف/التعذيب ،والنساء والفتيات
املستخطرات ،وذوي الحاجات الطبية أو اإلعاقات4”.وتتضافر
تلك املقاربة ببعض خطط إعادة التوطني ،مثل برنامج اململكة
املتحدة لالجئني السوريني الذي يضع أولوياته الرسمية عىل كبار
السن ،وذوي اإلعاقة ،وضحايا العنف الجنيس والتعذيب5.ويبدو
َّأن كثرياً من برامج إعادة التوطني الالجئني السوريني ُي َق ِّيدُ
الوصول إىل إعــادة توطني الرجال السوريني الـ ُـعـزَّب رغم
6
االستضعاف الذي يواجهونه.

االستضعاف وظهوره (وحجبه)
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التجمعات غري الرسمية أو املآوي هم من ميكن إطالق كلمة
الجئ عليهم يف مقابل الذين استأجروا منازلهم ضمن القرى
واملــدن ،ويتبني أيضاً َّأن املسؤولني يف ّرقون بني السوريني
الذين لديهم روابط سابقة باملجتمع املحيل ويعتمدون عىل
املساعدات من جهة وغريهم ممن كانوا يعملون (أو ما زالوا
يعملون) يف البلدات املتفرقة ،فال قاطنو املساكن املستأجرة
وال الحاصلون عىل العمل ّميثلون ‘منوذج الضحايا’ يف مخيلة
السلطات املحلية.
ويف وقت يــزداد فيه التمويل املستهدف ،ال مفر من بناء
مجموعة من املعايري التي ستقرر من سيحصل عىل الخدمات.
ويف هذه الحالة ،ينبغي للفاعلني اإلنسانيني عند إنشائهم لهذه
التصنيفات واستخدامها أن يدركوا تعزيزها للتصورات القامئة
حول استضعاف الالجئني وأن ذلك التعزيز لن يكون مفيداً
بالرضورة.

تؤكد أفكار االستضعاف عىل تصورات ماهية شكل الالجئ
‘الحقيقي’ ،والتصورات الشائعة بني السوريني أنفسهم وبني كثري
من السلطات املحلية .وهناك خطر حقيقي َّ
بأن تلك الوسومات
ُت َش ِّد ُد عىل التناقضات التي يفرتض يف أنها تسعى إىل تخفيضها،
ومن أمثلة ذلك الطريقة التي أ َّكدت فيها الهيئات اإلنسانية
يف لبنان عىل التفرقة بني الالجئني ا ُمل َس َّج ِل َ
ني وغري ا ُمل َس َّج ِلني مايا جامناير Maja.Janmyr@nchr.uio.no
ُ
َ
القتصارها عىل استخدام الفئات السكانية امل َس َّجلة يف تقييم بروفيسورة ،كلية الحقوق ،جامعة أوسلو
http://www.jus.uio.no/english/
االستضعاف.

وقد َح َّد َد استقصاء عام َّ 2016أن عدد الالجئني السوريني يف
لبنان قد أصبح مستقراً ،لكنَّه مل ُي ِ ْ
ش إىل سياسة اإلقامة التي مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،قسم العلوم السياسية ،جامعة
َ
انتهجتها الحكومة اللبنانية عام  2015التي ق َّي َدت عدد الالجئني تورنتو http://politics.utoronto.ca/
السوريني .ويقر االستقصاء اآلن رصاحة بتطبيق الحكومة
Glasman J (2017) ‘Seeing Like a Refugee Agency: A Short History of .1
اللبنانية لسياسة الحدود املغلقة وتجميد التسجيل ،لكنَّ UNHCR Classifications in Central Africa (1961–2015)’, Journal of Refugee
االستقصاء ما زال يعتمد عىل عينة من األرس املسجلة .ومع Studies Vol 30(2) https://doi.org/10.1093/jrs/few044
يس لتصنيفات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
أن االستقصاء يذكر ذلك يف صفحاته األوىل ،نجده يقدم متييزياً (‘النظر كمنظمة لالجئني :تاريخ ُم َّ
َّ
الالجئني يف وسط أفريقيا ( ،’)2015-1962مجلة دراسات الالجئني)
َّ
تشوبه الضبابية يف صدر التقرير ،فقد أخذ العينة عىل أنها متثل UNHCR (2017), Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon .2
“جميع السوريني” ،ومعنى ذلك َّ
أن هذه الوثيقة التي يفرتض ( 2017,تقييم االستضعاف لالجئني السوريني يف لبنان )2017
بها أن تكون من أهم وثائق التخطيط للسياسات وتقييمها يف https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61312
International Rescue Committee (2016) Vulnerability Assessment of .3
االستجابة لألزمة إمنا هي التي تحجب حاجات الالجئني غري Syrian Refugee Men in Lebanon: Investigating protection gaps, needs and
املسجلني لدى الحكومة سواء أكانوا مقيدين لدى املفوضية أم responses relevant to single and working Syrian refugee men in Lebanon
َّ
(تقييم االستضعاف للرجال الالجئني السوريني يف لبنان :تحري الثغرات القامئة يف الحامية
املحتملة.
استضعافهم
وجوه
وتخفي
ال،
والحاجات واالستجابات املتعلقة لالجئني السوريني الرجال زَّب والعاملني يف لبنان)
ملى مرادlama.mourad@mail.utoronto.ca ،

العُ

ومياثل ذلك غموض آخر عىل املستوى املحيل ،فتصبح ظروف
املأوى ،وهي عنرص من عنارص تقييم االستضعاف ،مؤرشاً ليس
لحاجة املرء فحسب بل للفرد إذا كان الجئاً من وجهة نظر
السلطات املحلية .ويف اجتامع مع أحد املسؤولني يف قضاء
شاميل لبنانُ ،ن ِص َحت إحدى املؤلفتني زيارة البلديات املمتدة
عىل الساحل ،حيث ميكن العثور عىل الالجئني ،عىل عكس الحال
يف املدن الداخلية .وأصبح من الواضح َّأن هذا املسؤول كغريه
ممن التقينا بهم بنى تصوراً َّ
بأن األشخاص الذين يعيشون يف

http://bit.ly/IRC-VulnerabilityAssess-2016
UNHCR (2015) Accelerated processing of claims from Syria in the .4
context of large influxes into Lebanon
(ترسيع معالجة الطلبات من سوريا يف سياق تضخم تدفقات املهجرين إىل لبنان)
www.refworld.org.ru/pdfid/56c46f8f4.pdf
McGuinness T (2017) The UK response to the Syrian refugee .5
crisis. House of Commons Library Briefing Paper Number 06805
(استجابة اململكة املتحدة ألزمة الالجئني السوريني)
http://bit.ly/UK-Syrian-resettlement-2017
 .6انظر ترنر ل (‘ )2016من سيعيد توطني الرجال السوريني املنفردين؟’ ،نرشة الهجرة
القرسية www.fmreview.org/ar/turner 54
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إعادة النظر يف الدروس املستفادة من مخيم الزعرتي

ميليسا ن غاتر

منوذجي َّللجئني يف األزرق عىل االستفادة من الدروس
تركزَّت الجهود اإلنسانية املبذولة يف بناء مخ َّي ٍم
ٍّ
املفرتضة من تجربة مخ َّيم الزعرتي وتجنب الوقوع يف سلبياته املتصورة ،لكنَّها أغف َلت جوانب إيجاب َّي ًة
حاسمة متتعت بها إدارة مخيم الزعرتي.
أقيم مخيم الزعرتي يف عام  2012ليكون املخ َّيم الثاين األكرب يف
العامل ،وهو َم ٌ
ممن ف ُّروا من
ضافة مؤ َّقتة يؤوي مثانني ألف سوري َّ
مدينة درعا يف جنوب غريب سوريا إىل األردن .وكانت البنية التحتية
املادية للمخيم يف أوىل أيامه ضعيفة وسيئة ،فانهارت الخيم يف
محتجني عىل الظروف
وحل يف الشتاء ،وتظاهر الالجئون
ال َّرمل ا ُمل ِ
ِّ
القامئة يف املخ َّيم وعىل الحرب القامئة يف بالدهم ،فكانت البيئة
العامة يف املخ َّيم يسود عليها جو من انعدام الثقة العا َّمة .وبعد
عامني من ذلك ،ك َّررت املنظامت اإلنسانية يف األردن محاولتها يف
بناء مخيم منوذجي جديد :األزرق .لكنَّ الزعرتي وإن كان يف نظر
نواح ،فهو األكرث شيوعاً
الجهات العمل اإلنسانية فاش ًال من عدة ٍ
بني الالجئني.

الزعرتي

تطـ َّور الزعتري برسعـة ليصبـح رابـع أكبر مدينـة يف األردن،1
وغالبـاً مـا ُيعـزَى ذلـك إىل سـبب واحـد هـو لدونـة أوائـل قاطني
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أيفور بريكيت

شارع ‘الشامزلزيه’ يف مخيم الزعرتي.

لكـن الفضـل أيضـاً يعـود إىل اإلدارة اإلنسـانية للمخ َّيـم،
املخ َّيـمَّ ،
إذ م َّثلـت هـذه اإلدارة دوراً محور ّيـاً يف ذلـك التطـور ،فالفضاءات
العامـة املمنوحـة الجئين أتاحـت لهـم الفرصـة يف إقامـة قاعـدة
مرتجلـة باسـتخدام املرافـق التـي قدَّمتهـا لهـم املنظمات غير
الحكوميـة مثـل املـدارس ومراكـز توزيع الخبـز ،واملراكـز الصح َّية.
واسـتفادت أوىل أفـواج الواصلين مـن َّ
اللجئني من تزاحـم األقدام
الخاصـة بهم،
أمـام الطريـق الرئيسي للمخ َّيـم؛ ففتحـوا دكاكينهم َّ
وأنشـؤوا مـا ُيعـ َرف عندهـم بــــ «شـامزليزيه»؛ (تقليـداً السـم
شـارع الشـانزليزيه املشـهور يف فرنسـا) ،وهذا السـوق أبقت عليه
السـامية َّللجئين فلم تغلقـه ،بل فضلت
مفوض َّيـة األمـم املتحدة َّ
االكتفـاء باالتفـاق مـع أصحـاب هـذه الدكاكين على املحافظـة
على حجمهـا ،وترشـيد اسـتخدام الكهربـاء فيهـا .ويف واقـع األمـر،
ُتقـدِّم املنظمات غري الحكومية كثيراً من االمتيـازات التجار َّية من
أجـل الوصـول إىل مسـتوى من التطـور يراعـي االعتبـارات األمنية
ويـدر الدخـل على قاطنيـه يف الوقت نفسـه .ودأب مديـر املخيم
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السـابق كيليـان كاليـن شـميكش على أن يخصص جـزءاً من عمله املسـار .وللولهـة األوىل ،يـرى الناظـر صفوفـاً وراء صفـوف مـن
يف التعـرف إىل قـادة الشـبكات غير الرسـمية يف الزعتري التـي الكرفانـات التـي تخفـي أي دليـل عـن وجـود النشـاط يف املخيـم،
كثير منهـا إىل الزعتري مـن درعـا ،وكان هدفـه تأسـيس ولعلـه يشـعر إذ يـرى مالعـب كرة السـلة املهجـورة َّأن مثة إهامل
انتقلـت ٌ
الثقـة وإقامتهـا بين قـادة املنظمات اإلنسـانية وقـادة َّ
اللجئين .لحـق باملـكان ،فمخيم األزرق أشـبه مـا يكون مسـتودعاً للتخزين
أكثر مـن أن يكـون مـأوى بعيـد األمـد ألناس فـروا مـن العنف.
يف بدايـة األمـر ،كان القصـد مـن مخيـم الزعتري أن يكـون
مجموعـة مـن الخيـم لكنَّـه تحـول إىل مجموعـة مـن الكرفانـات وكان تصـور القامئين على التخطيـط ملخيـم األزرق إنشـاء مخيـم
الحقـ ًا موضوعـة يف صفـوف منظمـة يسـهل إدارتهـا ويجعلها أكرث يضـم قـرى تحافـظ على بنيـة املجتمعـات املحليـة السـورية
قبـوالً يف عيـون الزائريـن مـن الجهات املانحـة .بل أنشـأت اإلدارة التقليديـة مـع تلبيـة حاجـات األكثر اسـتضعافاً يف الوقـت نفسـه
السـاتل ّية التـي مـن نسـاء منفـردات وأمهـات إضافـة إىل األشـخاص مـن ذوي
أيضـاً خارطـ ًة للزعتري ،وهـي أوىل الخارطـات َّ
ً
ً
َّ
َّ
ُوجـدت ملخ َّيـم َّللجئين2 ،لكنَّ ما حـدث بعدهـا َّأن اللجئني نقلوا اإلعاقـة وكبـار السـن .غير أن هدفـا آخر أعـم وأكرث إلحاحا سـعى
ـي مخ َّيـم
منازلهـم املؤقتـة لتكـون أكثر قربـاً مـن أقاربهـم ،أو انضمـوا إىل إليـه املخططـون وهـو الحفـاظ على األمـن .فلذلـك ُب ِن َ
منطقـة معزولـة صحراو َّيـة يف الشمال الرشقـي مـن
الكرفانـات ،ولذلـك أصبحـت الخارطـة أقـل جامل َّيـة مـن الناحيـة األزرق يف
ٍ
ٌ
منعزلـة أكثر مـن انعـزال مدينـة الزعتري ،وهنـاك
رتجلة ،البلاد ،وهـي
الهندسـ َّية لتظهر توسـعاً غري منظم ذي نهاية مسـدودة و ُم َ
َّ
وتجمعـات غير متكافئـة .والزعتري كما يبـدو اليـوم يحتوي عىل مركبـات القـوات املسـلحة الرابضـة يف املناطـق العاليـة على
كرفانـات ال ميكـن القـول َّإن واحـدة منهـا تشـبه األخـرى ،فكان ال أطـراف مخ َّيـم األزرق ،وتواجـه إىل الخـارج الصحـراء املمتـدة،
بـد مـن صبـغ البنيـة التحتيـة لتقليـد مـا اعتـاد عليـه َّ
اللجئون يف ويكمـن رؤيـة املدخـل واملخـرج ،حيـث يتحقـق املسـؤولون مـن
َّ
مئات ترصيحـات عمال اإلغاثـة والسـيارات .ومـع أن هـذه اإلجـراءات
ثـم مـا لبـث القاطنـون ْأن أقامـوا ٍ
مدينتهـم األصل َّيـة درعـاَّ ،
َّ
مـن حدائقهـم الصغيرة
الخاصـة منهـا والعا َّمـة يف تلـك املنطقـة تشير إىل الجهـود املبذولـة من أجـل الحفاظ عىل سلامة اللجئني
َّ
الصحراو َّيـة.
يبين االنتقال عىل
يف املخ َّيـم وأمانهـم مـن أي
تهديـدات خارج َّيةِّ ،
ٍ
السـ َّيارة داخـل األزرق َّأن األمـن بالفعل يضع األولو َّية عىل سلامة
فاألجهـزة اإلنسـانية يف الزعتري مهما كانـت نشـاطات الالجئين عمال املنظمات اإلنسـانية؛ فمخ َّيـم القاعـدة اإلدار َّيـة ملكاتـب
بالسـيارة
فيهـا محـدودة ،ودون شـك قـد بذلت جهـوداً يف العمل التشـاريك املنظمات غير الحكوم َّيـة تقـع عىل مبعـدة عرش دقائق
َّ
مـع الالجئين عىل املسـتوى الفردي ،ومـع َّأن التدخالت اإلنسـانية عـن أقـرب قريـة مـن املخ َّيـم .ومقارنـ ًة بتصميم األسـواق الكثيف
كان يفترض بـأن تكـون على مسـتوى أفضـل لتلبيـة حاجـات يف الزعتري ومراكـز املنظمات غير الحكوم َّية والكرفانـات املمتدة
الرجـال ،نجـد َّأن كثيراً مـن النسـاء يحصلـن على الدعـم يف عبر  12منطقـ ٍة يف رقعـ ٍة مسـاحتها خمسـة كيلـو مترات مربعـة
متكينهـن مـن ِّ
تـول دور املعيـل األسـايس ألرسهـن ،أ َّمـا الشـا َّبات صممـت إلسـكان مـا يصـل إىل  130ألـف الجـئ ،هنـاك فاصل بني
ً
ً
ممـن يحرضن جلسـات وضـع الربامج يف املنظامت غير الحكومية ،قـرى األزرق األربـع مبـا يسـاوي  15كيلـو مترا مر َّبعـا مـن مناطق
فيجـدن الشـجاعة ملقاومـة الـزواج املب ِّكـر ،والتوجه بـدالً من ذلك شاسـعة مـن الفضـاء غير ا ُملسـت َغل ،مما يجعـل الفـراغ عارمـاً يف
ممن يحتاجون إىل كسـب ذلـك املخ َّيـم .واملفارقـة َّأن توافـر املسـاحة يف األزرق قـد ُص ِّممت
إىل املدرسـة أو العمل ،وكذلك الشـباب َّ
املـال بـدءوا يتد َّربـون على التقنيـات الحديثـة ،وأعمال الحالقـة باألصـل للحـد مـن حر َّيـة حركـة َّ
اللجئين ،فمـن الصعـب إقامـة
والخياطـة ،لكي ال يقعـوا فريسـة االسـتغالل يف أعمال تتطلـب املظاهـرات السياسـ َّية نتيجـة صعوبـة الحشـد واالنفصـال املـاديّ
جهـداً بدنيـاً كبيراً لقـاء مبلـغ زهيـد مـن املـال كام يف أعمال نقل داخـل ذلـك املجتمـع.
الحصى يف العربـات اليدويـة .ومن جهـة فئة األطفـال ،م َّثل عامل
َّ
َّ
كثير مـن عمال املسـاعدات إن تنظيـم األزرق هـو الـذي
اإلغاثـة دور املرشـد والناصـح لتشـجيع التـزام األطفـال باملدرسـة ويقـول ٌ
والعمـل على تحقيـق طموحاتهـم املهنيـة.
منوذجي عن الزعرتي ،فباإلضافـة إىل املنافع األمن َّية،
مي ِّيـزه كمخ َّي ٍـم
ّ
جـاء املخ َّيـم ليقـدَّم مزيـداً مـن التسـهيالت لعمال املسـاعدات،
إذ يقـول أحـد َّ
األزرق
العمال اإلنسـانيني َّإن إحـدى هـذه املزايـا األمثـل
َّ
ً
ً
مَّ
ُيظ ِهـر التحـ ُّرك نحـو األزرق مفارقـة مذهلـة ع كان عليـه الحال يف االسـتخدام غير املسـبوق للبيانـات الخاصـة للمنظمات غير
يعـج يف مدخلـه َّعمال املسـاعدات َّ
واللجـئ,ن الحكوميـة مـن خلال تطبيـق  .Google Driveولعـل مـا يشير
يف الزَّعتريّ الـذي ُّ
ً
َّ
ائـح وقـادم .أ َّمـا يف األزرق ،فلا تظهـر إال سـيارات املنظامت إليـه هـذا التنظيم ضمنـا أن املخ َّيـم يخضع إلدار ٍة أكثر كفاءة من
بين ر ٍ
طبقـات مـن البريوقراط َّيـة
غير الحكوميـة تشـق طريقها يف املخيـم عىل شـارع طويل أحادي إدارة الزعتري ،لكنَّـه يف الواقـع أدخـل
ٍ
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التـي متكنَّـت الفـوىض املقامـة يف الزعتري مـن التحايـل عليهـا.
والنتيجـة ظهـور منطقـة خاضعة لرقاب ٍة مشـ َّددة تعـاين من البؤس
والشـقاء عـدا عـن َّأن نصفهـا فـارغ تضـم مناطـق متامثلـة تق ِّيـد
النشـاط االقتصـادي والحركـة والتعبير عـن الـذات ،بـل َّإن بعـض
َّ
شـبهوا املخ َّيم بالسـجن املفتوح ،يف حين وصف مراقبون
اللجئين َّ
َّ
حقيقي.
كابـوس
إنسـان ُّيون املخ َّيـم بأنـه
ٌ
ّ

أهم االختالفات بني املخيمني

لقـد غـاب عـن فكـر املخططين اإلنسـانيني وجـود اختلاف
محـوري بين الفئـات السـكانية التي تعيـش يف املخيمين .فمخ َّيم
الزعتري ٌ
ملاذ للسـوريني الذيـن فـ ُّروا من قمع األسـد لدرعـا؛ تلك
املدينـة التـي بـدأت فيهـا ثورتهـم ،وكان كثير منهـم قد شـارك يف
املظاهـرات ضـد األسـد ،فبعـض الذيـن وصلـوا منهـم أو أحيلـوا
إىل مخيـم األزرق جـاؤوا مـن درعـا ،لكـنَّ كثيراً غريهـم فـ ُّروا مـن
مـدن أخـرى مثـل حمـص وحلـب ،وهنـاك أعـداد أخـرى ال بـأس
بهـا مـن الذيـن هربـوا مـن تنظيـم الدولـة اإلسلام َّية يف الرقـة،
هـؤالء احتامليـة نشـاطهم السـيايس منخفضـة مقارنـة بنظرائهـم
الدرعاويين يف الزعتري .وهكذا ،رغم التخطيط املسـهب يف مخيم
األزرق ألوىل القريتين (القريتـان  3و )6لتفـادي مسـألة التعبير
السـيايس يف الزعتري ،وجـد املسـؤولون أنفسـهم يف حالـة مـن
االرتجـال املسـتمر ليضيفـوا قريتين جديدتين (القريتـان  5ثم )2
اسـتجابة إىل قـدوم مجموعـات جديدة من السـوريني الفارين من
مسـتجدات النِّـزاع يف سـوريا .وبعدهـاُ ،سـ ِم َح بدخـول  21ألـف
سـوري كانـوا عالقين يف معبر الركبـان بعـد فرارهـم مـن تنظيـم
الدولـة اإلسلامية عـام  2016على رشط إسـكانهم يف القريـة ()5
إىل حين ترتيب أمورهم للسماح لهـم بالتوجه للقريـة ( )2املبنية
حديثاً3.وبعـد عامين ،ظهـرت مشـكلة عدم توفير الكهرباء يف تلك
القـرى لتكـون يف حالـة متعارضـة متاماً مـع صورة االسـتعداد التي
تصورهـا املخططـون عـام 2014.4
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مجتمع َّيـة ذات فائـدة ،فالصفـوف القليلة مـن املقاعد املتبعرثة يف
مكاتـب الكرفانـات واملراكـز املجتمع َّيـة يف ِّ
كل قريـة إنَّ ـا ُص ِّم َمت
النتظـار الالجئين الراغبين مبقابلـة املسـؤولني والتحـدث إليهـم
وليـس مـن أجـل أن تكـون مبـانٍ مجتمع َّيـة .أ َّمـا األسـواق التـي
أنشـأتها الجهـات املديـرة ملخيـم األزرق ،فهـي أكثر هـدوءاً وأكرث
الصاخب يف الزعتري ،وال تقدِّم
فراغـاً مقارنـ ًة بشـارع الشـامزلزيه َّ
َّإل عـدداً ً
جـداً مـن املتاجـر التـي ُيسـ َمح لالجئين بإدارتهـا.
قليلا ّ
َّ
ً
ُ
وعـدا عـن السـوق يديـر مخ َّيـم األزرق خطـة تط ُّوع َّيـة قامئة عىل
الحوافـز َّللجئين لتشـجيعهم للعمـل يف املنظامت غير الحكوم َّية
أسـاس متنـاوب ،لكـنَّ ارتفـاع الطلـب على هـذه الوظائـف
على
ٍ
يعنـي َّأن أربعـة عشر ألفـاً مـن َّ
املسـجلني للحصول عىل
اللجئين
َّ
هـذه الفـرص سـينتظرون حـوايل  11شـهراً َّ
كل سـن ٍة إىل أن يحين
دورهم.

ال َّ
شـك َّأن لدونـة املقيمين يف األزرق حتَّـى لـو كانـوا يعيشـون
ظـروف قاسـية ميكـن مالحظتهـا عنـد رؤيـة العائلات التـي
يف
ٍ
تسـتمتع بوقتهـا يف رشب َّ
الظـل يف الصبـاح ،ويف
الشـاي يف ِ
وحـدات الرفـوف ا ُملرتج َلـة التـي تحـ ِّول الكرفـان للغرفـة الواحدة
إىل فضـاء أكثر وظيف َّي ًـة ،ويتبينَّ ذلـك أيضـاً مـن خلال الحدائـق
التـي مت َّكـن بعضهـم مـن زرعهـا أمـام رواقـه املتواضـع ،واملتاجـر
املسـتق َّلة الصغيرة أو صالونـات الحالقـة التـي ُتـدار يف الكرفانات،
والتك ُّيـف مـع الوضـع الـذي نـراه يف الزعتري مل يختلف كثيراً عن
لكـن عوامـل نجـاح العمـل
التك ُّيـف لـدى السـوريني يف األزرقَّ ،
يف الزعتري كمخ َّي ٍـم َّللجئين هـي يف الواقـع ُّ
كل مـا اختـار مخيـم
األزرق أن يتجنَّبـه مـن البدايـة ،ومـن أهم هـذه العوامـل التط ُّور
مجتمع
العضـوي ،والفرصـة االقتصاد َّيـة ،واإلحسـاس باالنتماء إىل
ٍ
ٍّ
محلي .ومـع َّأن الزعتري مل يكـن لديـه الوقـت مـن أجـل التجهيز
َّ
واإلعـداد لقبـول أفـواج اللجئين ،تطـ َّور املخ َّيـم يف الفضـاء املتاح
َـح املخ َّيم لهم
إليـه ،ومت َّكـن املقيمـون مـن إيجـاد عمـلٍ فيـه ،و َمن َ
القـدرة دامئـاً على املشـاركة يف يش ٍء مـا .أ َّمـا األزرق مـن ناحيـ ٍة
إذاً ،عندمـا وضعـت املنظومـة اإلنسـانية يف األزرق األولو َّيـة على أخـرى فقـد ُص َّمـم لالنتظـار :النتظـار الخدمـات ،النتظـار العمـل،
التنظيـم واألمـن ،فإ َّنهـا بذلـك ق َّيدت نشـاطات الالجئني يف كسـب النتظـار العـودة.
الـرزق ،كما َّأن عـزل القـرى بهـدف الحـد مـن النشـاط السـيايس
يعرقـل الروتين اليومـي ،و ُيص ِّعـب على َّ
اللجئين الذهـاب إىل ميليسا ن غاتر mg745@cam.ac.uk
السـوق ُّ
للتبضـع أو لحضـور االجتامعـات التـي تقيمهـا املنظمات مرشحة لنيل درجة الدكتوراه جامعة كامربدج
ّ
َّ
ً
َّ
غير الحكوميـة .وليـس عمال املسـاعدات بأوفـر حظـا ،بـل تأثروا www.cam.ac.uk
أيضـاً أل َّنهـم عليهـم أن ينتظروا يف بعض األحيان لسـاعات إىل حني
http://bit.ly/Oxfam-Zaatari .1
َّ
ً
الحصـول على وسـيلة منظمـة للنقـل والتن ُّقل بين القـرى .وخالفا  .2ميكن العثور عىل خارطتي األزرق والزعرتي (تباعاً) عىل الرابطني التاليني:
ملـا هـو الحـال عليـه يف الزعتري حيـث هنـاك فضـاءات عا َّمة غري http://bit.ly/Zaatari-map
رسـمية تنتشر فيهـا النشـاطات اليوميـة التـي ميارسـها كثير مـن http://bit.ly/Azraq-map
َّ
َّ
https://apnews.com/5782dcbf32af4fb19f78de317717bd1b .3
ً
الالجئين ،نجـد َّ
أن الفضـاء املمتـد يف األزرق أضفـى نوعـا مـن http://bit.ly/UNHCR-2014-Azraq .4
الفـراغ على قاطنيـه ومل يترك مسـاح ًة كبير ًة تقدَّم فيها نشـاطات
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الحاجات الصحية ا ُمل ْه َم َلة لالجئني السوريني الكبار يف السن يف األردن

سيغريد لوبريي

السكان خاصة عندما يتعلق األمر بالنواحي الصحية.
غالباً ما ُ َي ِّثل الالجئون من كبار السن فئة ُم ْه َم َلة من ُّ
ويف األردن َت ْل َقى الحاجات الصحية الخاصة بكبار السن من الالجئني السوريني اإلهامل ،و َمر ُّد ذلك غياب
البيانات ،والتحيزات الراسخة يف العمل املؤسيس ،وطبيعة االستجابة اإلنسانية.

ما كان معظمهم يشري إىل غياب البيانات املتع ِّلقة بعدد الالجئني
األكرب س َّناً يف األردن ،وبخاصة فيام يتعلق بحاجاتهم يف الرعاية
الصحية ،وما هو مطلوب من أجل تحسني وضعهم الصحي“ .هناك
تصور َّ
بأن األشخاص األكرب سناً يحظون بالرعاية من عائالتهم،
وهناك فقر يف البيانات يف هذا املجال” هذا ما تحدَّث به إحدى
املستشارين الصحيني من إحدى املنظامت املانحة عندما ُس ِئ َلت
ما إذا كان الالجئون األكرب س َّناً ُم ْد َم ُج َ
ون يف أيّ من برامج الالجئني
للمنظمة أم ال ،وأضافت قائلة ومتسائلة“ :فام الذي ُي ِكنُنا أن
نفعله يف هذا الصدد بالذات؟”

يــزداد االع ـراف الــدويل بوجود حاجات وتحديات تخص فئة
كبار السن خالل أوقات األزمات ،لكنَّ هذه الفئة العمرية ما
زالت واحدة من أكرث الفئات ا ُمل ْه َم َلة ضمن االستجابة اإلنسانية
واإلمنائية ،خاصة عند الحديث عن الصحة .وليس السوريون
الالجئون كبار السن يف األردن استثنا ًء من هذه القاعدة ،فوفقاً
ملنظمة مساعدة ا ُملسنِّني الدولية ( 1)HelpAgeهناك ما ُت َقدَّر
نسبته بـ  %77من جميع الالجئني ممن تزيد أعامرهم عن  60عاماً
ممن لديهم حاجات خاصة ترتبط بالحركة ،والتغذية ،والرعاية
الصحية ،وأكرث من نصفهم يتحدثون عن معاناتهم من أشكال من
الضغوطات النفسية .ومع ذلك ُت ِشري إحصاءات املفوضية السامية
َّ
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل َّأن  %57من الالجئني الذين ويف كثري من الحاالت أشار الخاضعون للمقابلة إىل أنه رغم إشارة
املقسمة حسب العمر؛
يعانون من أوضاع مزمنة يف األردن ،يقولون إ َّنهم ال يستطيعون األدلة التوجيهية إىل رضورة توفري البيانات َّ
2
تحمل تكاليف الرعاية التي هم بأَ َم ِّس الحاجة إليها.
ضعف يف جمع البيانات حول الالجئني
ما زالت املنظامت تعاين من
ٍ
ُّ
ً3
ً
األكرب س َّنا .وحتى عند جمع البيانات غالبا ما كان األشخاص األكرب
ورغم تكرار ذكر الحاجات الصحية لالجئني السوريني كبار السن س َّناً ُيص َّن ُفون عىل أ َّنهم مجموعة واحدة يف الفئة العمرية التي
يف خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لألعوام  2019-2017تزيد عىل  60سنة ،مع َّأن هناك اختالفاً كبرياً فيام بينهم من ناحية
ٌ
وضعف يف األبحاث
شح
(وهي الوثيقة التي تحدد األهداف اإلمنائية قصرية األمد للحكومة الوضع الصحي وحاجاتهم ،وهناك أيضاً ٌّ
األردنية) َّ
يتبي من خالل املقابالت التي ُأجريت مع صانعي ا ُمل َن َّفذة حول نقاط االستضعاف التي قد تنشأ من بعض املحاور
السياسات ،واملستجيبني اإلنسانيني إىل وجود ثغرات بني ما تنص املتقاطعة واملتضافرة للسن والجنس واإلعاقة ،فقد قال أحد
عليه السياسة وتطبقها عىل أرض الواقع .و ُذ ِكـ َرت أسباب عدّة األشخاص الخاضعني للمقابالت“ :هناك ثغرة كبرية ج ّداً يف األدلة
لذلك ،منها االفتقار إىل البيانات املتعلقة بحاجات الالجئني كبار ترتبط باإلساءة املنزلية الدامئة تجاه النساء األكرب س ّناً” ،وكان ذلك
السن ،ومواطن استضعافهم ،ونقاط االستجابة اإلنسانية ،وخفض الشخص الخاضع للمقابلة يعمل مع الالجئني يف األردن ،وأضاف
قائ ًال“ :نحن نعلم َّأن هذا األمر موجود ،ولكنَّنا ال نستطيع إثبات
التفويضات ا ُملناطة باملؤسسات.
ً
ْ
نقاش حوله لعدم وجود
وجوده ،ومن الصعب ج ّدا أن نبني أيَّ
ٍ
غياب البيانات
األدلة”.
رش
و َّثقت منظمة مساعدة املسنني الدولية وجود إهاملٍ منت ٍ
لالجئني السوريني كبار السن يف األردن ،وو َّثقت أيضاً يف الوقت وتعود بعض أسباب إهامل الحاجات الصحية لكبار السن خالل
نفسه وجود
ينصب عىل النساء واألطفال ووضعهم
سهم األزمة يف َّأن الرتكيز األكرب
ٍ
ُّ
إسهامات ُي َق ِّد ُمها الالجئون كبار السن ضمن ُأ َ ِ
ِّ
َ
ومجتمعاتهم ،ويف حني اختارت بعض عائالت الالجئني أن ُت َخلف الصحي من ناحية جمع البيانات ،ومن ناحية االستجابة الطبية
كبار السن وراءها يف األردن لوحدهم بينام يبحثون هم عن فرص ككل .ويبدو َّأن غياب البيانات واألبحاث حول الحاجات الصحية
أفضل؛ لوحظ وجود الجئني مسنني آخرين ممن تولوا بأنفسهم املخصصة لكبار السن من الالجئني ُت َس ِاه ُم بالفعل يف إنشاء حلقة
مسؤوليات رعاية أقاربهم املرىض وأحفادهم األيتام.
ُم ْف َر َغة من اإلهامل التي يقع فيها كبار السن من الالجئني ،و ُي ْه َملون
بسببها .ولضعف وجود البيانات حول هذه الفئة العمرية؛ ُي ِّ
فضل
ومع ذلك عندما ُي ْسأَل املستجيبون اإلنسانيون عن الربامج الصحية املانحون الدوليون الرتكيز عىل الفئات السنّية من ذوي الحاجات
املعنية برعاية الالجئني السوريني املسنني ،وتلبية حاجاتهم؛ فغالباً الصحية ا ُملو َّثقة توثيقاً ج ِّيداً ،واالستثامر يف املنظامت التي تحظى
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بإجراءات فنية راسخة ،وآليات عملية لتقييم هذه الحاجات
واالستجابة لها.

التفويضات املؤسسية

باإلضافة إىل غياب االنتباه إىل األمراض املزمنة ساهمت املؤسسات
اإلنسانية واإلمنائية من خالل زيادة تخصصها يف النتيجة بإحداث
اإلهــال العام لحاجات الالجئني كبار السن ،فغالباً ما تضع
تفويضات املنظامت املنفردة أولوياتها عىل الفئات التي تنظر إليها
عىل أ َّنها األكرث استضعافاً ،كفئات النساء واألطفال واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،وينتج عن ذلك غياب الخربة يف املوضوعات املتقاطعة
بني َّ
القطاعات ،مثل التقدم بالسن .وبينام نجد َّأن للتخصص قدرة
عىل إحداث التطورات اإليجابية لبعض أكرث الفئات استضعافا؛ً
فعندما نتحدث عن كبار السن نجد بأ َّنها ال ترتك إال قلي ًال من
ُمن َِاصي قضاياها .وكام يشري أحد مستشاري السياسات قائ ًالَّ :
“إن
فكرة إمكانية إضافتنا للرجال والنساء من كبار السن عىل قامئة
املناقشات ليست مفتوحة أص ًال؛ َّ
ألن ُج َّل تركيزنا يقع عىل النساء
والفتيات فقط”.

االستجابة لصحة الالجئني

بعد مرور سبع سنوات تقريباً من إقامة الالجئني السوريني اآلن
يف األردن ،يقول كثري من املستجيبني اإلنسانينيَّ :
“إن الرتكيز
الهائل عىل وضع الطوارئ واملعالجة الرامية إىل إنقاذ الحياة
فقط؛ مل تعد كافية للتعامل مع وضع األزمة ا ُمل َط َّولَة” .ويف الواقع
تقوم االستجابة لالجئني وعىل األخص منها االستجابة الطبية،
عىل أساس عقود من الخربات يف االستجابة لحاالت الطوارئ
تتضمن توفري الرعاية
يف منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية التي
َّ
الصحية األساسية ،ورعاية الطوارئ ،ومنع انتشار األمراض
السارية ،وتلقيح األطفال وتطعيمهم .ومع َّأن هذه التدخالت
الصحية العامة َق ِّي َمة ال شك فيها؛ َّ
الس َّكانية لالجئني
فإن الرتكيبة ُّ
السوريني الذين َق ِد ُموا من بل ٍد ُتَ ِّثل فيه الطبقة الوسطى السواد
األعظمَّ ،إنا ُتَ ِّث ُل الفئة األكرب س ّناً التي لها حاجاتها الصحية األكرث
تعقيداً ،وذلك غالباً ما يتط َّلب تدخالت طبية أكرث ُك ْل َف ًة عىل
املدى البعيد.

وهناك أكرث من نصف العائالت السورية من الالجئني ممن
لديهم عىل األقل فرد واحد يعاين من مرض غري سا ٍر ،مثل ارتفاع
الس َّكريُ 4.وتَ ِّثل األمراض غري السارية يف
الضغط ،والروماتيزم ،أو ُّ
حقيقة األمر واحدة من أكرث األسباب شيوعاً للوفيات ومعدالت
الوفاة يف األردن ،بل ُتَ ِّثل ما يزيد عىل  %70من الوفيات 5،ومع
َت َقدُّ م الوقت تصبح حاجات الالجئني الذين يعانون من أمراض
غري سارية ،والتي تؤ ِّثر تأثرياً كبرياً عىل مجموعات كبار السن أكرث
ِح َّدة وأكرث ُك ْل َف ًة من ناحية العالج.

الجئ سوري ( 65عاماً) يعيش يف األردن مع زوجته وكالهام من ذوي اإلعاقة.

وتقول إحدى الخاضعات للمقابلة ،وتعمل يف منظمة غري حكومية
ُتقدِّم الخدمات الصحية لالجئني يف األردن ،تقول“ :إذاً إ َّنها محبطة
من عدم وجود منوذج إلدارة حاجات الرعاية الصحية للسكان
املتأ ِّثرين باألزمة ا ُمل َط َّولَة” ،وتقولَّ “ :إن جميع الكتيبات اإلرشادية
مثل معايري أسفري ال تصلح إال لألزمات رسيعة الحدوث ،ولكنَّها
ال تعالج الطريقة التي ميكن أن تعيش فيها يف خالل أزمة ُم َط َّولَة
تستغرق سبع سنوات كاألزمة السورية”.
ويف السنوات األخرية يبدو َّأن السياسات الوطنية قد بدأت بأن
تضع هذه العوامل يف االعتبار ،وهكذا بدأت خطة االستجابة
األردنية لألزمة السورية ألعوام  2019 -2017بالرتكيز تركيزاً
هائ ًال عىل رضورة تعزيز منظومات الرعاية الصحية الوطنية عىل
املستوى الثاين والثالث ،وذلك من أجل منع وقوع األمراض املزمنة،
ومعالجتها يف حال وقوعها ،ب ْي َد َّأن التنفيذ ما زال بطيئاً ،فلم تعد
مجموعة العمل عىل األمراض غري السارية ضمن مجموعة عمل
القطاع الصحي التابع لألمم املتحدة ف َّعالة ،بل متيل معظم الهيئات
واملنظامت الدولية غري الحكومية إىل الرتكيز حرصاً عىل الرعاية
الطبية األ َّولِية ،وصحة األمومة واملواليد الجدد .ووفقاً لكثري من
الخاضعني للمقابلة العاملني ضمن القطاع يفرض الرتكيز عىل
ويتضمن الحاجة إىل بذل قدر
األمراض املزمنة تكاليف باهظة،
َّ
كبري ج ّداً يف ضمن منظومة الرعاية الصحية الوطنية القامئة ،بل
سيتط َّلب إرشافة طويلة األمد.
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الخطوات املستقبلية

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/محمد حواري

مع دخول السوريني
الالجئني يف األردن عامهم
الثاين يف املنفى؛ أصبحت
الحاجات الصح َّية لهذه
الس َّكانية أكرث
الفئة
ُّ
سوءاً بسبب عدم وجود
الصفة القانونية لهم،
فالالجئون بالتعريف
فئة مستضعفة ال تتمتع
إال بقد ٍر محدو ٍد من
الوصول إىل الرعاية
وس ُبلِ كسب
الصحية ُ
الرزق ،والحصول عىل
مستدام.
مستقبل
ويزداد هذا الوضع
الخطري سوءاً بحقيقة َّأن
األردن ليس من الدول
ا ُمل َو ِّق َعة عىل اتفاقية عام
 1951املتع ِّلقة بوضع
الالجئنيَّ ،
وأن ضعف مصادرها ُ َي ِّث ُل تحد ّياً كبرياً ج ّداً تجاه كل
ما قدَّ مته من كرم ضيافة لالجئني؛ إذ وصلت استطاعتها إىل
أقىص حدودها .ويف عام  2014تراجعت الحكومة عن تقديم
خدماتها الصحية املجانية لالجئني السوريني ،فأصبحوا يدفعون
األجور نفسها التي يدفعها األردنيون غري ا ُملأَ َّم ِنني .ونظراً لضعف
فرص التوظيف ومحدوديتها؛ بدأت كثري من عائالت الالجئني
اآلن تنزلق نحو الفقر .وفيام يخص الالجئني من كبار السن ال
تحمل نفقات العالج الصحي يف الغالبُ ،وتَ ِّث ُل الفواتري
ميكن لهم ُّ
الصحية عبئاً ثقي ًال عىل عائالت كاملة.
ومع أ َّنه ما من أح ٍد يدافع عن تحويل االنتباه واملصادر من
النساء والبنات؛ هناك املنارصون يف امليدان باإلضافة إىل
َاشدُ َ
ون توفري الدمج األكرب يف
املستجيبني اإلنسانيني الذين ُين ِ
االستجابة اإلنسانية واإلمنائية ،ومن هنا ميكن بتوفري البيانات
وجمعها وتحليلها بطريقة أن تكون أكرث متثي ًال لحاجات كبار
تتضمن
السن من الالجئني ،و ُت َع ِّ ُب عن أصواتهم .وال بُدَّ من أن
َّ
هذه الجهود ا ُملن ََّس َقة التغذية الراجعة من كبار السن ،خاصة
عىل مستوى رصد الربامج وتقييمها؛ َّ
ألن ذلك سوف يضمن لهذه
الس َّكانية الظهور األكرب ضمن جهود االستجابة العامة.
الفئة ُّ
وهناك طرق أخرى ُ ْي ِكن االستفادة منها يف إدراج حاجات كبار
السن ،وهي غري ُم ْك ِل َفة ماد ّياً .إذ يقول خرباء الشيخوخة َّ
إن

أصغر التغريات مثل استخدام عالمات مطبوعة بأحرف أكرب
للوحات واملنشورات وإن كانت تغريات صغرية؛ فقد تؤدي
إىل مساعدة كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة البرصية يف
الوصول إىل الخدمات التي يحتاجون إليها .ومن األمثلة األخرى
عىل هذه التدخالت توفري الوجبات الغذائية ،واملساعدات
الغذائية وعبوتها؛ َّ
ألن ذلك سوف يساعد عىل رعاية كبار
السن من ناحية تلبية حاجاتهم الغذائية ،باإلضافة إىل حاجات
التغذية للبالغني الذين لديهم مشكالت يف التغذية بسبب
الس َّكري ،أو ارتفاع الضغط،
معاناتهم من أمراض مزمنة مثل ُّ
وكذلك جراحة املاء البيضاء يف العني فهي واحدة من التدخالت
الرخيصة والسهلة التي ُيكن ْأن ُت َح ِّسن حياة الالجئني كبار
السن.
وباإلضافة إىل ضامن تل ِّقي الالجئني من كبار السن للرعاية
التي يحتاجون إليها؛ ال بُدَّ من تعزيز الوعي ،وتعظيم االندماج
ضمن االستجابة اإلمنائية واإلنسانية العامة؛ َّ
ألن ذلك سوف
يسمح لكبار السن باملشاركة بفاعلية ضمن مجتمعاتهم.
واألهم من ذلك أ َّنه سيسمح لكبار السن بالحصول عىل
االعرتاف مبساهامتهم باعتبارهم مقدمي رعاية وأفراد محرتمني
وخرباء يف مجتمعاتهم ،ومتطوعني محتملني.
سيغريد لوبريي Sml48@cam.ac.uk
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه جامعة كامربدج ،وتجري بحثها
بالتعاون مع منظمة مساعدة املسنني الدولية يف األردن
www.helpage.org www.devstudies.cam.ac.uk

 .1منظمة تنارص حقوق كبار السن يف األزمات اإلنسانية ()HelpAge
UNHCR (2015) Health access and utilization survey among non-camp .2
Syrian refugees in Jordan http://bit.ly/UNHCR-health-Jordan-2015
(استقصاء الوصول إىل الصحة واستغاللها بني الالجئني السوريني غري املقيمني يف املخيامت
يف األردن)
See Sphere Project’s Handbook on Minimum Standards in Humanitarian .3
Response, Core Standard 3 injunction to “Disaggregate population data by,
at the very least, sex and age”.
(دليل املعايري الدنيا لالستجابة اإلنسانية‘ ،توزيع السكان حسب الجنس والعمر عىل
أقل تقدير’)
قسم الفئات مجدداً
تذكر امللحوظة التوجيهية املصاحبة الرابعة« :يف أقرب فرصة ممكنةّ ،
حسب الجنس والعمر .فيام يخص األطفال  5-0ذكور/إناث 12-6 ،ذكور/إناث17-13 ،
ذكور/إناث 10 ،أقواس ،ومثال ذلك 59-50 :ذكور/إناث 69-60 ،ذكور/إناث 79-70 ،ذكور/
إناث 80+ ،ذكور/إناث.
www.spherehandbook.org/en/core-standard-3-assessment/
Doocy S et al (2015) ‘Prevalence and care-seeking for chronic diseases .4
among Syrian refugees in Jordan’, BMC Public Health
(‘انتشار األمراض املزمنة وطلب الرعاية بشأنها بني الالجئني السوريني يف األردن’ ،مجلة يب
إم يس للصحة العامة) http://bit.ly/BMC-2015-Doocy
 .5وفقاً الئتالف األمراض السارية يف األردن https://ncdalliance.org
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أهمية رأس املال االجتامعي يف التَّهجري املط َّول
آنا أوزيالك وجوس ميسرت وماركوس غورانسون وويليم فان ديم بريغ

ال بد من فهم دور رأس املال االجتامعي يف حياة الالجئني السوريني وأصل نشوئه واستدامته وتحويله وما
يؤول عىل انهياره .وبتحقيق هذا الفهم ،نأمل أن نثري النقاشات حول طرق إجراء مزيد من التقييامت
املخصصة واالستهداف وإقامة الربامج يف هذا الوضع ويف أوضاع التَّهجري املط َّولة األخرى.

تفيد َّ
بأن مجموعة ُسنِّية صغرية من الهبارية يف الجزء الجنويب
الذي تسيطر عليه الشيعة كانت متقبلة للغاية التجاه ورأي
السني املحافظ وأقنعوا أعداداً
الالجئني السوريني من املذهب ُ
كبرية نسبية من الالجئني من دمشق باالستيطان يف هذا املكان
النايئ يف لبنان.

من خالل سلسلة من نقاشات مجموعات َّ
التكيز التي عقدت
بني الالجئني يف جميع أنحاء لبنان ومقابالت املتابعة يف بعض
املجتمعات املختارة ،كنا نهدف إىل الوقوف عىل حالة أربعة
عنارص مهمة ‘لرأس املال’ املتاحة لالجئني وهي :رأس املال
املادي ورأس املال املايل ورأس املال االجتامعي ورأس املال
البرشي .ومع َّأن الوضع العام يشري إىل انخفاض هذه املوارد
وتراجعها ،متكن الالجئون يف بعض الحاالت من إدارة رأس مال وبعد أن استقر الالجئون يف املكان املختار ،رشعوا يف استعادة
اجتامعي جديد لهم ،فرأس املال االجتامعي هذا يف كثري من االتصال بأقاربهم الذين ف َّر بعضهم إىل لبنان وأقاموا عالقات
الحاالت أهم مقوماتهم يف وضع التَّهجري املط َّول.
طيبة مع الجئني آخرين ،ومع الجهات الفاعلة يف مجال تقديم
املساعدات ،ومع مواطنني من املجتمع املضيف اللبناين .ويعد
قصدُ برأس املال االجتامعي املوارد املوجودة يف شبكات وادي البقاع وبلدة عكار يف شامل لبنان عامالن من عوامل
و ُي َ
التواصل االجتامعي .ويشري بحثنا الذي أجريناه يف لبنان 1إىل الجذب القوية نسبياً نتيجة وجود اتصاالت وعالقات سابقة
َّأن رأس املال االجتامعي هو رأس املال الوحيد الذي ميكن بالفعل وتوافر املساكن الرخيصة باإلضافة إىل العاملة املوسمية
إنشاؤه حتى يف أوضاع االستضعاف النسبي إذ يتبادله الالجئون أو اليدوية .لكنَّ هاتني البلدتني بدأتا تفقدان شعبيتهام
فيام بينهم للوصول إىل سبل كسب الرزق أو استخدامه يف كمقاصد لالجئني مع دخول األزمة اإلنسانية عامها السابع.
التدابري الرامية إىل تحقيق الوفورات أو بوصفه شكل من أما يف أيامنا هذه ،فيقول الالجئون الذي قابلناهم َّ
إن شبكات
أشكال التأمني االجتامعي األسايس .وهناك نوعان من رأس املال ‘مجموعات املعرفة’ االجتامعية (رأس مال الرابطة) هي التي
االجتامعي لهام أهمية خاصة لتحقيق هذه األغراض :رأس مال متكن من خاللها الالجئون الذين قابلناهم من تحديد مواقع
‘الرابطة’ وهو الذي أنشأه الالجئون فيام بينهم ،ورأس مال جديدة تتيح فرصاً أكرب للتوظيف و/أو مساكن أرخص ما سمح
‘التجسري’ وهو الذي يهدف إىل إقامة العالقات وتجسري الفجوة لهم من االنتقال من مكان آلخر يف لبنان.
بني الالجئني وبني الفاعلني من الجهات الخارجية مثل مواطني
البلد املضيف أو هيئات املساعدات.
ويجد الالجئون السوريون يف لبنان يف استعادة رأس املال
االجتامعي عدة فوائد مهمة لهم .فهي متكنهم أوالً من إنشاء
رأس املال القابل للتحويل
شبكة لألمان إذ تسمح لهم بتجميع املوارد ،ومن أمثلة ذلك
ً
مع َّأن عمليات التهجري أثرت سلبا يف وصول الالجئني ملنظومات الطهي املجتمعي للطعام وتقديم الدعم العاطفي يف أوقات
دعمهم القدمية وتشغيلها ،استطاع كثري منهم إنعاش شبكاتهم األزمة التي شهدتها بلدة برج حمود .كام ميكن لالجئني إقامة
االجتامعية وإمنائها مرة أخرى يف لبنان .وغالباً ما يختار عالقات مع ممثيل هيئات املساعدات ،واالتصال بها لضامن
الالجئون استخدام شبكاتهم االجتامعية السابقة التخاذ قرارهم رسعة اإلبالغ عن حاالت الطوارئ إىل املنظامت املعنية كام
املدروس حول مكان إقامتهم املختار ثم بعد ذلك يتسنى لهم حدث يف عكار والبقاع.
اختيار االنتقال إىل حيث ميكنهم التمتع بالدعم االجتامعي
واالقتصادي .وتتأكد هذه الحقيقة يف املجموعات العرقية /وقــد يساهم رأس املــال االجتامعي أيضاً يف توفري فرص
القرابية القوية التي رأيناها يف أثناء إجراء البحث ،ففي بلدة تحسني سبل كسب الرزق ،فالالجئون الذين ميكنهم الوصول
برج حمود يف بريوت ،مررنا مبجتمع محيل وثيق الرتابط من إىل شبكات تشارك املعلومات واملساعدات املتبادلة تزداد
الالجئني األكراد السوريني الذين أثر كل منهم يف اآلخر من أمامهم فرص الوصول إىل العمل مدفوع األجر وتحديد فرص
ناحية اختيار مكان االستيطان يف لبنان .وباملثل ،وردت أخبار التوفري االقتصادي لرشاء السلع والخدمات املهمة وجذب
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دعم األفراد الذين ميكنهم مامرسة التأثري نياب ًة عنهم .وتكرراً إىل الدور املشني لشبكات القرابة واملحسوبية غري
ويف جميع املواقع ،رمبا يكون تحسني سبل كسب الرزق الرسمية يف توصيل املساعدات إىل مجتمعات الالجئني.
من أهم استخدامات رأس مال التجسري كام أ َّنه من أكرث
املوارد التي عادة ما يتشارك بها الالجئون فيام بينهم أكرث رأس املال االجتامعي كمؤرش لرفاه الالجئني
مام قد يتوقع املرء .وغالباً ما يتشارك الالجئون الذين يف األماكن التي كان االستضعاف فيها أوضــح ما يكون
يتاح لهم الوصول إىل أصحاب العمل اللبنانيني أي فرص وتجاوزت الحاجات امللحة لالجئني أي اعتبارات بشأن املنافع
عمل إضافية تظهر أمامهم مع أفراد شبكات تواصلهم املستقبلية ،بدا انهيار الشبكات االجتامعية بالكامل .فنظراً
َّ
ألن الالجئني رشعوا ينظرون إىل أنفسهم نظرة األنداد ال نظرة
االجتامعية .كام تشارك الالجئون الذين ليس لديهم
مهارات تنافسية (مثال ذلك عامل إصالح من اله َّبارية الرشكاء الداعمني ،اختفت قدرتهم و/أو رغبتهم يف مشاركة
مقارنة مبتخصص يف تقانة املعلومات) قاعدة عمالئهم املعلومات واالستفادة املشرتكة من الفرص .وقد الحظنا انتشار
هذه الظاهرة يف منطقة البقاع وه ّبارية بني أرس الالجئني
فيام بينهم.
الفقرية عىل وجه الخصوص .ويف جميع الحاالت ،تبدو أمناط
ويساعد رأس املال االجتامعي أيضاً الالجئني عىل تحقيق االنهيار متشابهة فالجهود املطلوبة لتلبية الحاجات األساسية
أقىص استفادة ممكنة من مواردهم وفرصهم املحدودة .أدت إىل انخفاض تدريجي يف االرتباطات االجتامعية وصاحبها
ويستطيع الالجئون أيضاً تقليل تكاليف استئجار املنازل يف ذلك اختفاء األمان االجتامعي .وكام رشح لنا أحد الالجئني
إىل حد كبري جداً من خالل العثور عىل مساكن أكرث مالءمة يف منطقة البقاع ،وهي منطقة يكرث فيها تنافس أعداد كبرية
لدخلهم من خالل شبكة مجموعتهم املعرفية ،أو التعاون من الالجئني عىل الوظائف الزراعية ذات األجور املنخفضة:
يف تحسني وصول بعضهم إىل سبل كسب الرزق من خالل «ال وقت لدينا ليعتني بعضنا ببعض...أو يتحدث بعضنا إىل
رعاية أطفال بعضهم وبذلك يتسنى لآلباء الذهاب إىل بعض».
العمل .وقد يساهم رأس املال االجتامعي أيضاً يف تعزيز
َّ
وضع األشخاص املستضعفني املعرضني لالستغالل َّ
ألن ونعتقد أن انهيار رأس املال االجتامعي هكذا لهو دليل عىل
شبكات مجموعات املعرفة ميكنها تحذيرهم من االستغالل بلوغ االستضعاف ذروته .ففقدان هذا النوع من رأس املال
أو من أصحاب العمل أو مؤجري املساكن االستغالليني أو يق ِّوض بشدة قدرة الالجئني عىل التعايف من األحداث الكارثية
غري املوثوق بهم .وتعد الهواتف الذكية أداة مهمة من كام ميكن أن يزيد من احتاملية لجوء الالجئني إىل آليات
أدوات الحفاظ عىل استمرار الشبكات االجتامعية هذه ،تكيف سلبية مثل التسول أو البغاء أو العودة يف ظل ظروف
فمعظم أرس الالجئني الذين أجرينا معهم مقابلة ميلكون غري آمنة .وهذا يعني َّأن درجة استضعاف األرسة تعد َع َر َضاً
هاتفاً واحداً عىل األقل وتكمن أهميتها يف أ َّنها َّ
مكنتهم ويف الوقت نفسه سبباً النهيار رأس املال االجتامعي ،ومن
َّ
من الخروج من العزلة الجغرافية واالجتامعية واألكرث ثم ينبغي النظر إىل هذا االنهيار عىل أنه مؤرش خطري لبلوغ
أهمية من ذلك أ َّنها َّ
مكنتهم من االتصال بأصحاب العمل هذه األرسة ذروة االستضعاف .وعىل ضوء األدلة املتاحة،
ً
َّ
نعتقد أن األرسة املعزولة اجتامعيا تحتاج إىل تدخالت أكرث
املحتملني للعثور عىل فرص للعمل.
إلحاحاً و/أو أكرث تحديداً من األرسة الفقرية مثلها التي مع
وعىل الرغم من الجدل الدائر بشأن رأس مال الالجئني ذلك مل تفقد رأس مالها االجتامعي .ويساعد التدخل املبكر
األكرث قابلية للتحويل ،ميكن القول َّ
إن الالجئني لديهم أو األكرث استهدافاً عىل إعادة األرس املترضرة إىل النقطة التي
القدرة عىل إنشاء رأس مال اجتامعي ويف الوقت نفسه ميكنهم عندها إعادة بناء رأس املال االجتامعي سواء (رأس
تحويله إىل منافع ملموسة تختلف من موقع آلخر ويبدو مال الرابطة أم رأس مال التجسري) واملحافظة عليه.
َّ
أن هذه املنافع يحددها مقدار ما ميلكه الالجئون من
موارد أخرى ملشاركتها أو استثامرها يف الشبكة .لكنَّ تضمني رأس املال االجتامعي
الشبكات االجتامعية يف بعض األحيان قد تعمل بطريقة يف تدخالت املساعدات
اإلقصاء واالستبعاد إذ ميكنها أن تفيد األشخاص املميزين وقفنا يف هذا البحث عىل بعض املحاوالت املتقطعة لهيئات
اجتامعياً عىل حساب األشخاص غري املميزين وقد تحيل األمم املتحدة واملنظامت الدولية غري الحكومية الرامية إىل
املساعدات وفرص العمل إىل عدد قليل من األشخاص .فهم رأس املال االجتامعي لألرس واستخدامه يف تقييامتها
ولذلك ،أشار العاملون يف املنظامت غري الحكومية مراراً ونظرنا يف مختلف املؤرشات ومنها تجانس مجتمعات الالجئني
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أندرو مكونيل

َكث ٌري من االطفال واملراهقني الالجئني السوريني يعملون يف كروم العنب يف سهل البقاع يف لبنان من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر ،وأغلبهم يعملون يف وردية أخرى بعد ذلك.

أو كثافة الشبكات االجتامعية .وتبني لنا أ َّنه كان باملقدور
استخدام رأس املال االجتامعي بطريقة أكرب لو استُث ِم َرت
الجهود يف فهم كيفية عمل رأس املال االجتامعي وطرق
تفعيله عىل أرض الواقع.
ومع َّأن تضمني رأس املال االجتامعي لن يكون مناسباً يف املراحل
األوىل من االستجابة ،نعتقد أ َّنه ُب ْعدٌ مهم جداً يف التَّهجري
املط َّول ورمبا يوجد ما ُيس ِّوغ إدراجه وتضمينه يف التقييامت
واالستهداف والربمجة .ونعتقد أ َّنه من املهم للجهات الفاعلة
الكبرية مثل منظامت األمم املتحدة وبرنامج األغذية العاملي
محاولة تصميم وتجريب طرق ف َّعالة الستيعاب هذا ال ُب ْعد
يف الحاجات الرئيسية ويف تقييامت االستضعاف .كام نشجع
أيضاً املنظامت الدولية غري الحكومية عىل تجميع رأس املال
االجتامعي وتضمينه يف التقييامت القطاعية وتقييامت حاجات
املرشوعات املحددة واستخدام هذه النتائج لتصميم تدخالت
و/أو إعطاء األولوية لألرس ذات رأس املال االجتامعي الضئيل.

واالئتامنات املصغرة .وينبغي يف الحد األدىن تطبيق مبدأ عدم
اإليذاء لضامن تفادي التدخالت التي تفصل املجتمعات املحلية
املرتابطة فيام بينها ارتباطاً كبرياً أو األرس املمتدة أو التي تفصل
الالجئني عن اتصاالت التجسري القامئة .وأخرياً ،ينبغي مساعدة
الهيئات عىل فهم رأس املال االجتامعي وتحديده من ناحية
الكم حتى يتسنى قياس تكلفته بفعالية .ونأمل أن تجد
نتائجنا التي توصلنا لها صدى لدى خربات الهيئات التي تقدم
املساعدات وأن تساهم يف إيجاد بحث إضايف وبرمجة ريادية
يف هذا املجال.
آنا أوزيالك AUzelac@clingendael.org

زميلة باحثة رئيسية

جوس ميسرت JMeester@clingendael.org

زميل باحث

ويليم فان ديم بريغ WBerg@clingendael.org

مساعد بحث

ويف الحاالت التي يكون رأس املال االجتامعي فيها عىل وشك
النضوب ،ننصح الهيئات بضامن توفري املساعدات حتى تتمكن وحدة بحوث النزاعات ،املعهد الهولندي للعالقات الدولية،
كلينغيندايل
األرس من بناء قدرات كافية متكنها من استئناف التفاعالت
االجتامعية العادية واستعادة رأس مالها االجتامعي بها www.clingendael.org/topic/conflict-and-fragility
كاف داخل
إىل النقطة التي ميكنها عندها تحويله إىل دعم ٍ
املجموعة .كام نعتقد أ َّنه من املفيد وضع اسرتاتيجيات تدخل ماركوس غورانسون
وتجريبها بحيث تستند إىل رأس املال االجتامعي املوجود markus.b.goransson@outlook.com
بالفعل يف املجموعة لضامن لدونة شبكة اجتامعية أوسع باحث يف مرحلة ما بعد الدكتوراه ،كلية استوكهومل لالقتصاد
www.hhs.se
نطاقاً ألرس الالجئني .وميكن لهذه االسرتاتيجيات أن تستكشف
ُ
تدخالت مثل تجميع األموال القائم عىل املجتمعات املحلية .1 ،أج ِريَ هذا البحث يف النصف الثاين من عام .2017 7102
وخطط ادخار قامئة عىل املجتمعات املحلية ،وخطط القروض
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من االستضعاف إىل اللدونة :تحسني االستجابة اإلنسانية

إميا بريس وبورام يل

ُ ْي ِكنْ للدروس املستفادة من االستجابات ألزمة التهجري السورية ْأن ُت ْ ِثي النقاشات العامة حول كيفية
املهجرين
بناء االستجابات بطريقة تتصدى عىل وجه أمثل لالستضعاف ،و ُت َقدِّم الدعم للدونة ،وتتضمن َّ
من نساء وأطفال وشباب يف كل تنوعاتهم.

جميـع ُ
األطـر العامـة الدوليـة الحديثـة تشير دون اسـتثنا ٍء إىل
أهميـة تعزيـز اللدونة عىل املسـتويني العاملي والفـردي .وينبغي
لجهـود اللدونـة أ ّال تقتصر يف اسـتهدافها على املناطـق واألقطار
واملنظومـات ،بـل يجـب ْأن ُت َر ِّكـز أيضـاً على األفـراد والجامعات
مبـا فيهـا جامعـات النسـاء والفتيـات واألقليـات .وقـد تبنَّـى
أصحـاب العالقـة املعنيـون املشـاركون يف عملية القمة اإلنسـانية
العامليـة طريقـة جديـدة للعمـل تتعامـل مـع الحاجـة وتخفـض
مـن املخاطـر واالسـتضعاف ،وتعكـس كل هـذه الجهـود أجنـدة
التنميـة املسـتدامة لعـام  ،2030والتعهـدات التـي أبدتها يف عدم
ـف.
تـرك أي ُم َخ َّل ٍ

وقـد تحـدَّ ت االسـتجابة اإلقليميـة لألزمـة اإلنسـانية السـورية
الطريقـة التـي يفهـم فيهـا املجتمـع الـدويل هـذه الطريقـة
الجديـدة يف العمـل ،ومضموناتهـا على املامرسـات اإلنسـانية.
وعلى ضـوء االختـزاالت يف التمويل ،واالنتقال نحـو وضع التهجري
ا ُمل َط َّـولِ بـدأت عملية الربامج اإلنسـانية يف السـياق السـوري اآلن
بزيـادة تركيـز املسـاعدات نحـو من ُين َْظـ ُر إليهم على أ َّنهم األكرث
اسـتضعافاً ،ونحـو دمـج املقاربـات املبنية عىل اللدونة .ثم ُشـ ِّك َل
مرفـق االسـتجابة دون اإلقليميـة يف عـام ( 2013املعنـي بالعمـل
مـع أصحاب العالقـة املعنيني اإلنسـانيني ،واإلمنائيني ،والحكوميني
على اسـتدامة االسـتجابة) ،ومـا تبعهـا مـن خطـط االسـتجابة
لالجئين ،ومواجهـة األزمـات على املسـتويني اإلقليمـي والوطني
( ،)3RPsوم َّث َلـت نقلـة ها ّمـة ُت َعـزِّز التـواؤم بين التخطيـط
اإلنسـاين واإلمنـايئ وأولوياتهما ،وتعزيز دور الحكومـات املضيفة،
وإرشاك رشكاء جـدد للعمـل مـع جمـوع الالجئني1.وتتضمن هذه
الخطـط إبـداء االلتزامـات الرصيحة باسـتهداف األكرث اسـتضعافاً
2
يف بنـاء اللدونـة.
وقـد كان االسـتضعاف والحاجـة مـن العوامـل ا ُمل َح ِّر َكـة النمطية
التـي ُت َحـ ِّرك وتحـدد تصميـم الربامـج اإلنسـانية وتنفيذهـا.
و ُت َعـ َّر ُف املجموعـات الخاصـة على أ َّنهـا مـن املجموعـات
املسـتضعفة ،و ُت َؤ َّسُـس املعايير مـن أجـل اسـتهداف األكثر
اسـتضعافاً ووضـع األولويـة عليهـم مع إبـداء قليل مـن االهتامم
إىل مهاراتهـم وقدراتهـم .أ َّمـا عنـد الحديـث عـن االسـتضعاف
واللدونـة؛ فيختلـف األمـر أل َّنـه ُ ْي ِكـنْ النظـر إليهـا على أ َّنهـا

سلسـلة متصلـة تدريج ّيـاً .فعىل الطرف األول من هذه السلسـلة
يقـع االسـتضعاف ،وفيـه ُت َن َف ُّـذ التقييمات والتدخلات مـن أجل
التصـدي للحاجـات املاديـة ،أو املتعلقـة بالحاميـة .أ َّمـا على
الطـرف الثـاين مـن هذا الطيـف فهنـاك اللدونة ،فينظـر القامئون
وي ِكنُ ْأن
عليهـا بإستراتيجيات املسـايرة اإليجابيـة ،أو القـدراتْ ُ .
تتغير عوامـل االسـتضعاف واللدونـة مـع مـرور الوقـت ،ووفقـاً
َّ
وي ِكـنْ أن تتأثـر أيضـاً بالسـياقات .ومـن
للفـرص أو التدخلاتْ ُ ،
هنـا ينبغـي للمقاربـات املبنيـة على اللدونـة أن ُت َقـدِّم الدعـم
لألفـراد والعائلات ،واملجتمعـات يف سـبيل انتقالهـا عبر هـذه
السلسـلة املتصلـة لتعزيـز قدراتهـم ،ومهاراتهـم ،وإمكانـات
مسـايرتهم للظـروف ،وتكيفهـم معها ،واالستشـفاء مـن الضغوط
والصدمـات التـي مـروا بهـا.

املقاربة املبنية عىل االستضعاف:
الثغرات واملامرسات الواعدة

لقـد ع ِم َلـت هيئـات األمـم املتحـدة ،والحكومـات املضيفـة،
واملنظمات غير الحكوميـة املسـتجيبة ألزمـة تهجير السـوريني
جنبـاً إىل جنـب مـن أجـل تأسـيس معايير أوضـح ألغـراض
اسـتهداف املسـاعدات خاصـة ضمـن التدخلات القامئـة على
النقـد ،لكـنَّ التقييمات والتحليلات غالبـاً مـا تخفـق يف تحديـد
األرس التـي تضـم أفـراداً ُي َعا ُنون من حاالت اسـتضعاف مضاعفة،
ومنحهـم األولويـة الالزمـة ،ومنهـم على سـبيل املثـال مـن ُي َع ِان
مـن اإلعاقـات التـي قـد تتطلـب تقديـم الرعايـة الخاصـة لهـم،
ومنهـم الفتيـات املراهقـات اللـوايت قـد يتولينَّ أدوار تقديـم
الرعايـة يف املنـزل .وفكـرة االسـتضعاف املضاعـف أيضـاً مرتبطـة
باملنـازل التـي فيهـا النسـاء واألطفـال واليافعين ممـن ُ َي ِّث ُ
ـل
االسـتضعاف مصـدراً للمخـاوف الخاصـة بالحاميـة إزاء اإلسـاءة
واالسـتغالل أو العنـف نتيجـة االسـتضعاف االقتصـادي.

ومثـال ذلـك برنامـج املسـاعدات النقديـة متعـدد األغـراض يف
لبنـان الـذي تن ِّفـذه سـت منظمات غير حكوميـة ضمـن اتحـاد
النقـد اللبنـاين ،فهـي تحـدِّد األرس املسـتفيدة عن طريق حسـاب
مرصوفهـا الشـهري للفـرد ِن ْسـ َب ًة لعـدد مـن العوامـل املتنوعـة
واملتغيرة .ومـن أحد هـذه العوامل نسـبة ال ِع َو ْل ا ُمل َعدَّلة حسـب
ِّ
اإلعاقـة التـي تنظـر يف وضـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة على أ َّنهـم
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معالـون ،وتصنفهـم على أ َّنهـم يؤ ِّثـرون على درجـة اسـتضعاف
األرسة ِّ
بغـض النظـر عن الجنـس ،والعمر ،والحاجـات ،واملهارات،
َ
والقـدرة .وقـد ركـ َز تقييـم األثـر لعـام  2015على الربنامـج عىل
أمثلـة تخـص األرس التي تعولهـا اإلناث ،واألرس التـي تضم أطفاالً
مـن ذوي اإلعاقـات ممـن مل ُينحـوا األولويـة يف املسـاعدات؛ َّ
ألن
تقييمات االسـتضعاف أخفقـت يف اإلدراك الكامـل ملسـؤوليات
تقديـم الرعايـة ،وعـدم وجـود فـرص د ِّر الدخـل والتكاليـف
الطبيـة املضافـة 3.وقبل مدة بسـيطة ُحـد َ
ِّث اإلطار العـام لتقييم
االسـتضعاف يف األردن ،ويشـتمل اآلن على إرشـادات إضافيـة،
وي ِكـنُ ْأن تظهـر هنـا أسـئلة
وأسـئلة وظيفيـة تتعلـق باإلعاقةْ ُ 4.
مفيـدة حـول كيفيـة التأمـل بنواحـي االسـتضعاف املتقاطعـة يف
هـذه التقييمات ،وذلـك بعـد تطبيـق اإلطـار العـام وتحليلـه .وعلى املسـتوى الفـردي ُ ْي ِكـنُ مـن خلال اسـتخدام املقاربـات
القامئـة على نقـاط القـوة والقـدرات يف وضـع الربامـج ْأن ُت َعـزِّز
ويف غضـون ذلك كان األداء أفضـل يف تقييامت مجموعات معينة مـن لدونـة النسـاء واألطفـال واليافعين مبـن فيهـم األشـخاص
مـن السـكان مـن ناحيـة الحاميـة ،وذلـك بتحديدهـا ملخاطـر ذوي اإلعاقـات .فتشير برامـج املراهقين والشـباب اليافعين يف
الحاميـة وتطبيـق بعـض التحليلات الخاصـة واملتقاطعـة التـي العـراق ولبنـان التـي ن َّفذتهـا املنظمات الرشيكـة ،والتي أرشكت
تتعامـل مـع العمـر والجنـس واإلعاقـة .ومثـال ذلـك إجـراءات فيهـا الفتيـات والفتيـان ذوي اإلعاقـة إىل أ َّنهـا ر َّكـزت على بنـاء
التشـغيل القياسـية العابـرة للهيئـات ،والخاصـة بالعنـف القائـم املقـدرات الشـخصية مـن خلال التدريب على املهـارات املهنية،
على الجنـدر ،وحاميـة األطفـال يف األردن ،إذ تعـرض وتثبـت والتواصـل ،ومحـو األميـة ،واملقـدرات االجتامعيـة مـن خلال
دمجـاً أكرث شـمولية إلدماج األشـخاص ذوي اإلعاقة ،ومشـاركتهم تعزيـز شـبكات الدعـم االجتامعيـة ،واملشـاركة يف النشـاطات
5
وإدراك خصوصيـات الجنـس والعمـر.
الرياضيـة والتدريـب ،واألصـول واملوجـودات املاديـة مـن
خلال تأسـيس الفضـاءات اآلمنـة .ويصـف املشـاركون اكتسـاب
املقاربة املبنية عىل اللدونة :ثغرات ومامرسات واعدة املهـارات الجديدة ،وتوسـيع شـبكات الحامية للنظـراء واألصدقاء
7
اسـتخدمت تقييمات االسـتضعاف متعـددة القطاعـات يف وامليرسيـن واملدربين.
االسـتجابة ألزمـة التهجير السـوري ،لكنَّهـا أخفقـت يف معظـم
األحيـان يف مجال إدماج املسـايرة اإليجابيـة ،أو خصائص اللدونة أ َّمـا الفتيـات والفتيـان ذوي اإلعاقـات ،فبصفتهـم فئة مسـتهدفة
يف تحليـل الحاجـات .و ُيقـ ُّر اإلطـار العـام لتقييم االسـتضعاف يف ف ُين َْظـر إليهـم غالبـاً على أ َّنهـم حصراً مجموعـة قامئـة على
األردن بإستراتيجيات املسـايرة ،لكنَّـه ال ينظـر بهـا إال على أ َّنهـا االسـتضعاف ،لكـنَّ املرشوعـات الرياديـة التجريبيـة تشير إىل
مـن املـؤرشات اإلضافيـة لالسـتضعاف ،إذ يقع الرتكيـز األكرب عىل َّأن خصائـص اللدونـة مثـل املهـارات والقـدرات وإستراتيجيات
وي ِكـنْ ْأن تضـم
آليات املسـايرة املتطرفة ،أو غري املسـتدامة (مبا يف ذلك التسـول ،الحاميـة ُ ْي ِك ُـن أن ُت َحـدَّ د على الطيـف نفسـهْ ُ ،
والعمـل يف القطـاع غير الرسـمي أو الخطـر ،واسـتنزاف املـوارد االسـتضعاف ،فهـذه الصفـات ال تخفـض املخاطر فحسـب ،لكنَّها
واملدخـرات واملوجـودات) 6.أ َّمـا بستراتيجيات مسـايرة الظروف ُت َقـد ُِّم الدعـم أيضـاً للفـرد يف مجـال االنتقـال يف الطيـف نحـو
اإليجابيـة التـي تدعـم اللدونة مثـل التأكيد عىل شـبكات الدعم ،النتيجـة األكثر إيجابيـة واسـتدامة.
فعـادة مـا تكـون ُم َغ َّي َبـة يف هـذه التقييامت.
يقصي ويه ِّمـش بعض
متنوعـة كتنـوع نفـوذ أفرادهـا ،وذلـك ما ِّ
األفـراد والجامعـات .ومـا زال الفاعلـون اإلنسـانيون عاجزين عن
استكشـاف قـدرات الحاميـة الذاتيـة ،وإستراتيجيات املسـايرة
اإليجابيـة ،أو املقـدرات الخاصـة بالنسـاء واألطفـال واألشـخاص
ذوي اإلعاقـة ،وغريهـم مـن املجموعـات التـي ُين َْظـ ْر إليهـا على
أ َّنهـا مجموعـات مسـتضعفة .ونتيجـة لذلـك غالبـاً مـا ُتنَـزَّل من
قيمـة هـذه الفئات السـكانية لتصبـح يف مسـتوى الضعف اآلخر
مـن الطيـف املذكـور ،ف ُين َْظـ ْر إليهـم على أ َّنهـم مسـتفيدون من
املعونـات ،بـدالً مـن ْأن ُين َْظـ ْر إليهـم على أ َّنهـم رشكاء يف بنـاء
القـدرات واللدونـة.

وتبقـى جهـود الحاميـة القامئة على املجتمعات املحليـة يف مركز
مكونـات الحاميـة والعمـل اإلنسـاين لخطـط االسـتجابة لالجئني،
ومواجهـة األزمـات على املسـتويني اإلقليمـي والوطنـي ()3RPs
لعامـي  2017و .2018و ُت َق ِّيـم مثـل هـذه املقاربـات املصـادر
واملهـارات والخبرات املتاحـة يف املجتمـع املحلي ،وتعـزز مـن
الحلـول التـي يقودهـا املجتمـع إذا كانت إيجابية ِّ
لحـل املخاوف
الخاصـة بالحاميـة .لكـنَّ املجتمعـات املحلية لالجئين واملضيفني

الخطوات القادمة

نـادراً مـا ُت َحـ ِّد ُد االسـتجابات اإلنسـانية و ُت َعـ ِّز ُز من إستراتيجيات
املسـايرة اإليجابيـة ،والقـدرات التـي تتمتـع بهـا فئـات النسـاء
واألطفـال واليافعين ،وال َّ
شـك يف أ َّنهـا قـارصة متامـ ًا عـن إرشاك
األفـراد املتنوعين ضمـن هـذه املجموعـات يف املقاربـات القامئة
على اللدونـة .وعلى الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية ْأن ُت َقـ ِّد َم
إرشـادات أكثر لتحديـد العوامـل التـي ُتَ ِّكـنُ مـن الوصـول
واملشـاركة والتمكين ،وكيفيـة تعزيز هـذه العوامـل ودعمها من
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خلال وضـع الربامـج اإلنسـانية .وميكننـا ْأن نعتمد على املصادر
والخبرات املتحققـة يف القطـاع التنمـوي ،وتكييـف اإلرشـادات
العمليـة وتجربتهـا ،وتوثيـق النواتـج والتشـارك باملعرفـة فيما
يخـص الجنـدر واللدونـة والدمـج االجتامعـي يف السـياقات
اإلنسـانية؛ َّ
ألن ذلـك سـوف يسـمح يف النهايـة بتحقيـق الهـدف
َّ
َ
املشترك املنشـود وهـو عـدم تـرك أي ُمخلـف.
إميا بريس EmmaP@wrcommission.org

مديرة مشاركة ،اإلدماج االجتامعي

بورام يل BoramL@wrcommission.org
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ميشيل لوكيت

يقوم الخطاب الرسدي السائد بني املنظامت غري الحكومية املستجيبة لالجئني السوريني وتدخالتها الالحقة
بسطة التي تفهم بها طبيعة األرسة السورية ‘التقليدية’ والعوامل الحركية
يف بعض األحيان عىل الطريقة ا ُمل َّ
للقوى يف األرسة.
وفقـاً ملـا ترويـه كثري من املنظمات غير الحكومية ،يسـود اعتقاد
مفـاده َّأن تهجير السـوريني مـزَّق الحيـاة األرسيـة ‘التقليديـة’.
ومما ُيقـال أيضـاً َّإن أعـداداً كبيرة مـن األرس تعيلهـا اآلن -للمـرة
األوىل -نسـاء ،وتعـد هـذه األرس فئـة فرعيـة جديـدة مـن الفئـات
‘املسـتضعفة’ .ومـع ذلـك ،ال تريـد هـذه الروايـات أن تعترف َّ
بأن
أرسهـن أيضـ ًا قبـل التَّهجري.
َّ
هـؤالء النِّسـوة كـنَّ يعلـنَّ
فمـن الناحيـة التاريخيـة ،كان الحصـول على عمـل موسـمي يف
دول الخليـج وسـيلة مهمـة لحفـاظ كثير مـن األرس السـورية عىل
اسـتقرارها االقتصـادي .وبالتايل ،ال ميكننا افرتاض َّأن جميع النِّسـاء
املهجرات شـهدن تحوالً جذرياً يف واجباتهن وأدوارهن
السـوريات َّ
األرسيـة بسـبب التَّهجير ،ومـن املؤكـد َّأن مثـة فارق بين أن ترعى
املـرأة األرسة مبفردهـا لفترات محـددة وبين أن ترعاهـا لفترات

غير محـددة يف بعـض الحـاالت ،وهنـاك بعـض التحديـات التـي
توجـه املـرأة عنـد االضطلاع بهـذه األدوار تكمـن يف البيئـة غير
املألوفـة أو يف التعامـل مـع الحيـاة بعـد وفـاة الـزوج .ومـع ذلك،
فاألمـر ليـس بسـيطاً إذ َّإن التّهجري مـن أهم أسـباب متزيق الحياة
األرسيـة والعالقـات الجندريـة التقليديـة ،وقـد بـدأت بعض هذه
التمزقـات تظهـر بالفعل .وعىل هذا األسـاس ،قد ميتلك السـوريون
بالفعـل بعـض استراتيجيات التصـدي والقـدرة على التكيـف مـع
ال ُبنـى األرسيـة املختلفة.
وعنـد تحليـل أدوار الجنـدر لالجئين السـورينيُ ،و ِجـ َد أ َّنـه ال مفر
مـن اسـتخدام مصطلـح ‘تقليدي’ لإلشـارة إىل املرأة التـي مل تعمل
قـط خـارج املنـزل أو التي مل تنل قسـطاً وافـراً من التعليـم ولكنَّها
كانـت مسـؤولة يف املقـام األول عـن رعايـة الـزوج واألطفـال .ويف
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ذلـك ،متيـل املنظمات غير الحكومية إىل الرتكيـز عىل حاالت
خـروج هـذه الفئـة مـن النسـوة عـن هـذا الـدور وانحـراف
أدوراهـن عن املسـار ‘التقليـدي’ جراء التَّهجير .ويفتقر هذا
التحليـل إىل تحليـل سـياقي مـن شـأنه أن يفسر عىل سـبيل
املثـال كيـف أثـرت الطبقـة أو نـوع البيئـة سـواء الحرضيـة
أم الريفيـة التـي عـاش فيهـا هـؤالء النسـوة على خربتهـن.
وتطلق التسـمية ‘تقليدي’ إطالقاً عشـوائياً إذ تجتمع النِّسـاء
السـوريات يف مجموعـات عشـوائية كمجموعـة متجانسـة
تتشـابه خبرات حياتهـن ومـن ثـم فجميعهـن بحاجـة إىل
ـدت َّ
زيـادة ‘التمكين’ أو ‘الوعـي’ لديهـن .وباملقابـلَ ،و َج ُ
أن
1
آراء وتعليقـات املسـتجيبني الذيـن قابلتهـم يف إطـار البحث
الـذي أجريتـه يف األردن مـع الالجئين السـوريني قد دحضت
كل هـذه اآلراء وفندتهـا بشـأن وضـع املـرأة ووصولهـا
للتعليـم والعمـل .فقـد أخربنـا أحـد الشـباب الذيـن التقينـا
بهـم كيـف َّ
أن عمـل والدتـه خارج املنـزل يف سـوريا يف مهنة
التمريـض َّ
مكـن أرستـه من تحمـل نفقات املنـزل ومصاريف
السـيارة .وحدثتنـا إحـدى النَّسـاء عـن الخبرة الطبيـة التـي
تتمتـع بهـا إذ كانـت تعمـل يف مستشـفى حكومي يف سـوريا
والتـي تتناقـض يف الوقـت نفسـه مـع الوضـع الحـايل الـذي
يضطرهـا للبقـاء يف املنـزل طـوال اليـوم مـع أطفالهـا .نبرة
صـوت املـرأة التـي تحدثـت إليها ووصفـت إحباطها بسـبب
عـدم وجـود عمـل تعكـس يف الوقـت نفسـه رغبـة الرجـال
مـن الالجئين يف الحصـول على عمـل ،حتـى هـذه القصـة
التـي تعكـس معانـاة النِّسـاء وفقدانهـن الشـعور بالهـدف
غالبـاً مـا تتجاهلهـا املنظمات غير الحكوميـة يف تحليالتهـا.
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على فـرض آرائهـن وأحيانـاً كانـت هـذه املنظمات تتدخـل
لتع ِّلـم النِّسـاء كيفيـة التفـاوض مـع أزواجهـن .وكل هـذه
التدخلات إيجابيـة ميكـن أن تسـاعد األفـراد لكـنَّ تحليـل
العوامـل املحركـة للعالقـة بين الـزوج والزوجـة القامئـة عىل
الجنـدر فقـط تغفـل أنـواع معقـدة أخـرى مـن الرصاعـات
على السـلطة.

وتشير نتائـج بحثـي الـذي أجريتـه إىل أ َّنـه ينبغـي لتدخالت
املنظمات غير الحكوميـة أن تأخذ بعني االعتبـار دور األبناء
الذكـور .فقـد أظهـرت خبرات الالجئين السـوريني يف األردن
أهميـة دور الفتيـان يف فهم السـلطة يف األرس العربية (سـواء
قبـل التَّهجير أم بعـده) .وتحدثـت النِّسـاء السـوريات الاليئ
اسـتجنب إىل هـذه الدراسـة عـن كيفيـة اسـتخدام أبنائهـن
الذكـور يف سـن املراهقـة لسـلطتهم الذكوريـة على أخواتهم
اإلنـاث إذ يأمرنهـن بارتـداء مالبـس أكثر حشـمة وبتحمـل
املسـؤولية كاملـة عـن األعمال املنزليـة التـي كـن يتشـاركن
فيهـا مـع إخوانهـن الذكـور .ومـن الجديـر بالذكـر َّ
أن هـؤالء
الذكـور ال ميارسـون هـذه السـلطة فقـط أل َّنهـم يعيشـون يف
األردن .فعلى سـبيل املثـال ،أضافـت النِّسـاء أ َّنهـن عندمـا
كانـوا يف سـوريا ،كان األبنـاء الذكـور هـم مـن يتخـذون
القـرارات بشـأن تعليـم أخواتهـم الفتيات و/أو يشـاركون يف
التفـاوض على زواجهن .ويف بعض الحاالت ،سـواء يف سـوريا
أم يف األردن اآلن ،يتـوىل اإلخـوة الذكـور حـل النزاعـات التي
تنشـأ بين األخـت وزوجهـا .يف كل هـذه األمثلـة املسـاقة ما
ميكـن قولـه هـو َّ
أن األبنـاء ورثـوا هـذه السـلطة الذكوريـة
مـن األب .وأضـاف كثير ممـن شـاركوا يف هـذه الدراسـة إىل
التطـرق إىل ما وراء العالقات بني الزوج والزوجة أ َّنهـم اختلفـوا كثرياً مع قـرارات أبنائهم الذكـور ولكنَّهم رغم
هنـاك اتجـاه بين املنظمات غير الحكوميـة إىل تحليـل ذلـك مل مينعوهـم .وتشير هـذه األمثلـة إىل حـدوث تغيرات
الجنـدر فقـط مـن منظـور العالقـة بين الـزوج والزوجـة .يف السـلطة داخـل األرس مبـرور الزمـن مـع نضـج الفتيـان.
وتهـدف التدخلات إىل رفـع مسـتوى الوعـي لـدى الـزوج
الـذي ُي َ
نظـر إليـه على أ َّنـه عرضة ملامرسـة العنـف من أجل وقـد يـؤدي اقتصـار التحليـل على العالقـة بين الذكـور
تجنـب أي سـوء معاملـة محتملـة ألفـراد أرستـه باإلضافـة واإلنـاث إىل إغفـال رصاعـات السـلطة بين النِّسـاء األكبر
إىل رفـع مسـتوى الوعـي لـدى الزوجـة لتبصريهـا بحقوقهـا سـناً والفتيـات األصغـر سـناً .فقد تحدثـت النِّسـاء الالجئات
مـن أجـل متكينهـا مـن االضطلاع بدورهـا مبزيـد مـن الحزم السـوريات عـن العالقـة بينهـن وبين حمواتهـن وأخبرن
واإليجابيـة نحـو أرستهـا .فاألب واألم صانعا القرار الرئيسـيان َّ
أن العالقـة بينهـن سـيئة جـداً تصـل إىل حـد اإلسـاءات
يف األرسة ،وهما اللـذان يخططـان لنهـج حيـاة أبنائهم وعىل اللفظيـة والجسـدية .إذ وصفـت بعـض النِّسـاء أزواجهـن
وجـه الخصـوص بناتهـن بطرق سـلبية يف أغلـب األحيان من بالسـلبية إزاء ترصفـات أمهاتهـم العلنيـة وأوضحـن َّ
أن
خلال تزويجهـن مبكراً وإخراجهـن من املدرسـة ومعاملتهن أزواجهـن يحرتمـون ويحبـون أمهاتهـم وال يريـدون إحـداث
على أ َّنهـن أقـل قـدراً من إخوتهـن الذكـور .وكان مـن نتائج أيـة مشـكالت .وبطريقـة أو بأخـرى ،مل تضـع املنظمات غري
هـذه الروايـات أن تدخلـت املنظمات غير الحكوميـة الحكوميـة هـذه املشـادات بين النِّسـاء على أنهـا ضمـن
وركـزت على تغيير االتجاهـات ،وتقديـم الخدمـات للنِّسـاء اإلطـار ‘الجنـدري’ على الرغـم مـن أ َّنـه رصاع بين سـلطتني
الناجيـات مـن العنـف ،والتعـاون مـع الفتيـات ملسـاعدتهن غير متكافئتين يعكـس أفعـال النِّسـاء يف مجتمـع ذكـوري
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يسـيطر عليـه الرجـل ،وقـد اعتقـدت إحـدى العاملات مـع
املنظمات غير الحكوميـة لكونهـا جـزءاً مـن هـذه الدراسـة
َّ
أن تركيـز املنظمات منصـب على تحليـل العالقـة التفاعليـة
بين الرجـال والنِّسـاء العتقاد لـدى املنظامت غير الحكومية
َّ
السـلم بينما مييل الرجـال إىل العنف”.
أن “النِّسـاء َ
ميلـن إىل ِّ
َّ
وأضافـت هـذه العاملـة أن لجوء النِّسـاء إىل أسـلوب “الرسد
السـهل” أدى بالعاملين يف املنظمـة إىل عـدم فهـم كيـف
تتفـاوض النِّسـاء على السـلطة على مـدار حياتهـن .ويف
َمعـ ِرض التأكيـد على رضورة التطـرق إىل قضايا مثـل العنف
القائـم على الجنـدر خاصـة يف أثنـاء التَّهجير ،خ َّلـدت كثير
مـن املنظمات غير الحكوميـة عن غير قصد فكـرة َّ
أن املرأة
ضعيفـة ومسـتضعفة دامئـاً؛ ففكـرة التعميم يف حـد ذاتها قد
تسـبب إشـكاليات إذا مـا كنـا بصـدد عالقـات السـلطة التي ميشيل لوكيت michelle@lokot.com
غالبـاً مـا تكـون معقـدة والتـي قد تتضمـن عنفاً تشـارك فيه مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،مدرسة الدراسات الرشقية
واألفريقية ،لندن www.soas.ac.uk
املـرأة أيضـاً بنفسـها.

غير الحكوميـة يف تدخالتهـا .ويف الوقـت الـذي تعترف
فيـه املنظمات غير الحكوميـة بالضغـط املاثـل أمـام تنفيـذ
الربامـج برسعـة وتقديـم التقاريـر للجهـات املانحـة ،ينبغـي
لهـذه املنظمات أن تتـوىل االضطلاع باألعامل األساسـية ليك
تفهـم متامـاً حقيقـة املعايير الجندريـة ملجتمعـات الالجئني.
قـد يقـدم تحليـل السـلطة بطرق أكثر تعقيداً فرصـاً جديدة
للتعامـل مـع الفاعلين املؤثريـن مثـل األبنـاء مـن الذكـور
وأمهـات األزواج .ينبغـي للمنظمات غير الحكوميـة أن
تسـتثمر يف دراسـاتها نوعية قوية حول الجندر الذي يسـتند
إىل تجـارب األشـخاص الحيـة والـذي يأخـذ بعين االعتبـار
الطريقـة التـي كان يعيـش بهـا السـوريون قبـل الحـرب.

هنـاك حاجـة إىل رضورة إجـراء تحليـل أكثر شـموالً وقامئـاً
على الجنـدر مـن الناحيـة التاريخية لتسرتشـد بـه املنظامت

ُ .1أجري هذا البحث يف األردن يف الفرتة ما بني سبتمرب/أيلول  2016إىل مايو/أيار 2017
بني الرجال السوريني والنساء السوريات الذين يعيشون خارج املخيامت يف مناطق الزرقاء
َّ
وعمن وإربد ،بتمويل جزيئ من مؤسسة ليونيل موريف.

كيف تؤثر الهجرة إىل أوروبا يف ا ُملخ َّلفني
ميغان بايس

كثرياً ما يحدث االنفصال بني أفراد األرسة الواحدة بسبب الهجرة والتَّهجري من الرشق األوسط إىل أوروبا،
لكنَّ املساعدات اإلنسانية غالباً ما تكون صعبة املنال وغري كافية لتلبية حاجات ا ُملخ َّلفني.
ُ َي ِّثل أفرا ُد األرس ِة دوراً مه ًام يف اتخاذ القرار بشأن مغادرة األوطان تغيريات يف االستضعاف

مبن فيهم األشخاص الذين يفضلون البقاء وال يبدون رغبة يف
السفر .ودرجت العادة عىل مناقشة مثل هذه القرارات عىل مدار
عدة أشهر من الزمن بعد متحيص ودراسة ملا ينصب مبصلحة أفراد
للمخ َّلفني سواء أكانوا
األرسة كلها ،لكنَّ درجة التخطيط واإلعداد ُ
باقني مؤقتاً أم لفرتة غري محدودة ،قد تختلف اختالفاً كبرياً من
عائلة إىل أخرى .ويف عام  ،2017أجرت منظمة ريتش ()REACH
ومنصة الهجرة املختلطة بحثاً للوقوف عىل أثر االنفصال األرسي
الناتج عن الهجرة من سوريا والعراق وأفغانستان 1،وتبني لها أ َّنه
رغم ارتفاع الوعي الكبري النسبي لدى جميع املشاركني يف البحث
إزاء سياسات الهجرة لالتحاد األورويب ،مل ُيقدِّروا الوقت حق قدره،
ومل يعرفوا بالضبط ما الذي سيحتاجونه من وقت للوصول إىل
وجهتهم املقررة من أجل متابعة إجراءات لجوئهم ونتيج ًة لذلك
للم َخ َّل ِفني محدوداً ،مام أدى إىل
غالباً ما كان التخطيط واإلعداد ُ
حدوث تبعات سلبية ملن مل يغادر البالد بعد.

لالنفصال األرسي آثار إيجابية وسلبية عىل املخ َّلفني ،فبام َّأن أفراد
األرس ِة قد يواجهون مختلف مستويات املخاطر حسب العمر
والجنس واملهنة واالرتباط السيايس ،فهذا يعني َّأن مغادرة فرد
واحد فقط من العائلة قد يكون له آثار إيجابية كبرية لباقي أفراد
األرسة .وذلك عىل وجه الخصوص ما حدث لعائالت الذكور من
الشباب الذين أوشكوا عىل الوصول إىل سن التجنيد العسكري
اإلجباري ،وينطبق األمر نفسه أيضاً عىل الفرد الذي كان يواجه
خطراً محدداً“ .كانت زوجتي تشعر بانعدام األمن [كامرأة
مسيحية] بسبب وجود عنارص الدولة اإلسالمية (داعش)” ،هذا
ما ذكره عراقي رحلت زوجته إىل أملانيا لتنضم إىل بناتها ،وأضاف
قائ ًال“ :اآلن أشعر بأمان أكرث أل َّنها بأمان” .لكنّ الهجرة يف حاالت
أخرى قد تؤدي إىل ظهور عدة تحديات متنع ا ُملخ َّلفني من الحصول
عىل حقوقهم األساسية وتلبية حاجاتهم الحياتية اليومية.
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وأشار املستجيبون للدراسة إىل َّأن محدودية الوصول إىل سبل
كسب الرزق أو الدخل األرسي كانت من أكرث التغريات التي
حدثت لهم ،خاص ًة إذا ما كان الشخص الــذي غــادر العائلة
املعيل األسايس لألرسة .وليك يتمكن ا ُملخ َّلفون من مسايرة الحياة
قالوا إنهم اضطروا إىل بيع موجوداتهم وأصولهم مثل السيارات
واملفروشات ،وانتقلوا إىل مساكن أقل جودة ،وخ َّفضوا املرصوفات
عىل رضوريات الحياة مثل التدفئة يف الشتاء ،وعملوا يف أعامل
غري قانونية ،وأخرجوا أوالدهم من املدارس ليك يعملوا بدالً من
الدراسة .وهذه اإلسرتاتيجيات وكثري غريها أدَّت إىل وضع العائالت
يف خطر االعتقال من السلطات ،بل خاطرت بوصولهم إىل الحامية
والخدمات ،وزادت من مستوى استضعافهم يف األمد البعيد.
أ َّما الوصول إىل الخدمات األساسية كالخدمات الصحية والتعليم،
فغالباً ما تكون أكرث صعوبة وتفرض تحدياتها عىل ا ُملخ َّلفني.
فالوصول الشخيص إىل الخدمات ،الذي يفرتض أن يكون من
األمور اليسرية ،كان من أصعب األمور عليهم لعدم توافرهم عىل
مصاريف النقل ،وهناك أيضاً مشكلة غياب الذكور (ا ُملح َرم) ودونه
يصعب عىل النساء التنقل مراعاة للبعد الثقايف .وحتى عندما
كان الوصول للخدمات ممكناً ،غالباً ما كانت قدرة العائالت
عىل التفاعل محدودة ومقيدة بسبب ضعف املوارد املالية ،وكل
ذلك أ َّثر يف العائالت وقدرتها عىل دفع أجور االستشارات الطبية
واألدوية والكتب املدرسية.
للم َخ َّل ِفني فقد تختلف اختالفاً كبرياً من شخص
أ َّما السالمة واألمن ُ
آلخر ،ويعتمد ذلك عىل من الذي غادر األرسة باألصل .فإذا كان
الولد ا ُمل َعال أو البنت ا ُمل َعالَة هم الذين غادروا العائلة ،فنادراً ما
كانت هناك أي تبعات سلبية من ناحية الوصول إىل الحامي ِة ،لكنَّ
عب املشاركون من
األمر يختلف إذا كان الذي غادر العائلة بالغاً إذ َّ
األطفال والنِّساء عن شعورهم باالستضعاف إثر ذلك .بل ذكرت
كثري من النساء َّإن املعاناة كانت كبرية للوصول إىل السوق املحيل
أو الصطحاب األطفال األكرب سناً إىل املدرسة لعدم وجود أي شخص
يرعى ال ُّر َضع يف البيت ،ويف حاالت أخرى ُّ
اضطرت النساء إىل تقييد
حركاتهن عمداً خارج البيت خوفاً من التعرض للتحرش واملضايقة.
وغالباً ما نتج عن الهجر ِة تغري يف األدوار واملسؤوليات األرسية.
وكام ذكرنا آنفاً ،كانت التغريات أكرب بكثري إذا ما كان الشخص
الذي غادر العائلة هو املعيل األسايس لها مام يرتك للنساء أو
األوالد األكرب سناً مسؤولية رعاية األرسة ويشيع أيضاً االعتامد األكرب
عىل العائلة املمتدة وشبكاتها مع ّأن ذلك أحياناً كان عىل حساب
التغري يف موازين القوى .تقول سيدة سورية رحلت إىل صهرها بعد
مغادرة زوجها“ :يف السابق ،كان لدي قدرة أكرب من السيطرة عىل
حيايت وحياة أطفايل قبل رحيلنا”.

ومن األفكار الشائعة بني املستجيبني أيضاً اآلثــار النفسية
االجتامعية لالنفصال األرسي عىل الصحة العامة ،فقد تحدثت
عدة عائالت عن أمل الفراق والخوف عىل سالمة املغادرين،
الحاالت ساهم ذلك بحدوث نوع من االكتئاب أو
ويف كثري من
ِ
بزيادة سوء األوضاع الصحية الحالية.
وهناك مصاعب تواجه إيصال املساعدة اإلنسانية ألفراد العائلة
ا ُملخ َّلفني ،بل هي ال تكفي أص ًال لتلبية حاجاتهم .فبعد مغادرة
رب األرسة الذكر أو معيلها ،واجهت األرس التي ترعاها اإلناث
مصاعب من نوع جديد من ناحية إعــادة تسجيل األرسة
بأسامء األمهات أو النساء من أجل الحصول عىل املساعدة ،ويف
إحدى الحاالت تأخرت تلك املساعدات اثني عرش شهراً بسبب
مشكلة التسجيل ،ومل تنته املشكلة هنا ،بل حتى بعد التسجيل،
انخفضت حصة تلك العائالت من املساعدات عىل افرتاض أن
حجم األرسة قد انخفض ،مع أن املفارقة هي أن حاجات األرسة
بعد رحيل معيلها أصبحت أكرب بكثري مام كانت عليه من قبل.

ما الذي يزيد من االستضعاف؟

هناك ما يقارب نصف العائالت التي خضعت للمقابالت يف
البحث ممن مل تكن لديها خطط للطوارئ ،وذلك ما َحدَّ من
قدراتهم عىل مسايرة الظروف بعد االنفصال األرسي .وكانت
أقل العائالت إعداداً لخطط الطوارئ تلك التي اعتقدت َّأن
االنفصال األرسي سيكون مؤقتاً فجهزت أمورها عىل افرتاض َّأن
شملها سيلتئم من جديد يف غضون بضعة أشهر قليلة ال سنوات،
وهذا ما جعل استعداداتها غري كافية .ومع َّأن العائالت التي مل
تتوقع أن يطول أمد االنفصال األرسي كانت أكرث رغبة بأن تتخذ
خطوات معينة من أجل حامية ا ُملخ َّلفني ،فقد كانت تلك التدابري
ضعيفة ،خاصة إذا ما كانت تلك العائالت تأمل االعتامد عىل
الحواالت القادمة من أوروبا لدفع الديون التي ترتبت عليهم
لتأمني نفقات الهجرة .ومن بني هذه العائالت السورية والعراقية
عبت عن أملها بتلقي الحواالت ،مل تتلق نصفها أي يشء
التي َّ
عىل اإلطالق.
وعىل ضوء كل ذلك ،ميكن أن تزداد أوضاع العائالت ا ُملخ َّلف ِة
سوءاً وأن تتدهور برسعة كبرية .فبام َّأن التخطيط للطوارئ كان
قصري األمد ،مل يكن أمام العائالت مفر من البحث عن حلول
أخرى ميكنهم تحقيقها خالل بعضة شهور ،فاضطروا إىل اتباع
إسرتاتيجيات املسايرة مثل ترسب األوالد من املدارس إلخراطهم
يف العمل ،عىل أمل أن يعملوا ملدة قصرية بعد مغادرة أحد
أفراد األرسة ،ويركز ذلك عىل أهمية التعرف املبكر والتدخل إذا
ما أردنا بالفعل منع هذه اإلسرتاتيجيات السلبية التي يصعب
عكسها وإزالتها متاماً وإزالة آثارها.
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/تانيا حبجوقة

إدخال ‘التخطيط الطارئ’ يف معايري االستضعاف واالستهداف،
والسامح بتحديد ا ُملستَض َعفني نتيجة التهجري ومساعدتهم
بطريقة أكرث سهولة.
توفري دعم سبل كسب الرزق املستهدفة للعائالت التي تفقد
مصادرها األساسية للدخل نتيجة الهجرة ،إضاف ًة إىل تقديم
التدريبات عىل املهارات العملية للذين يديرون التمويالت
األرسية للمرة األوىل.
حشد القنوات املوثوق بها من أجل التشارك باملعلومات
الدقيقة حول الهجرة (مبا يف ذلك البدائل القانونية اآلمنة)
لتمكني األفراد من اتخاذ قرارات مستنرية مدروسة واالستعداد
مبا يكفي للوقت الذي سيأخذه منهم إىل حني ِّمل الشمل
األرسي.

الجئة سورية ُت ِري ابنها رسالة قصرية من والده الذي غادر العائلة منذ أشهر متجهاً إىل أوروبا مخلفاً وراءه
ابنه ( 15عاماً) ليكون وحده املسؤول عن إعالة األرسة .ويرسل األطفال الصور ويرد األب بتقديم املشورة
تجاه دراساتهم وتقديم التهويدات لألطفال األصغر سناً.

وكانت اإلسرتاتيجية األكرث أهمية التي الحظناها يف حامية ا ُملخ َّلفني
هي بإبقا ِء املعيل األسايس لألرسة وعدم مغادرته لها ،فقد َم َّكن ذلك
العائالت من الحفاظ عىل دخل شهري ثابت ،وسمح لها باالستمرار
بالحياة بظروف مشابهة نوعاً ما ملا كانت تعيشه قبل مغادرة
الفرد .ويف املقابل ،هناك العائالت التي كانت تعيلها امرأة ُت ِر َكت
مع أطفالها الصغار ،فكانت يف العاد ِة هي األكرث ضعفاً .وكانت
تلك العائالت أكرث من أشار إىل تخييم املخاوف الكبرية عليها بشأن
الحامية ،ومعاناتها من انخفاض الدخل ،ووصف الصعوبات التي
واجهتها يف الوصول إىل الوثائق املدنية واملساعدات وغريها.

تيسري الوصول إىل الدعم مبا يف ذلك استشارة النظري للنظري،
من أجل مساعدة العائالت عىل التعامل مع الضغط النفيس
االجتامعي نتيجة االنفصال األرسي.

وال يقل أهمية عن كل ذلك إدراكنا بأن السعي وراء الهجرة غري
النظامية ما هي إال إسرتاتيجية مسايرة بحد نفسها .وبالنسبة لكثري
من العائالت الذين خضعوا للمقابلة ،كانت الهجرة غري النظامية
مالذهم األخري ،ومل ينظروا فيها ويفكروا بها إال بعد استنفادهم
لجميع املسارات اآلمنة والقانونية وفشلهم فيها .ومع َّأن أقل
من نصف املستجيبني يف الدراسة خططوا إىل إعادة الشمل بعد
وصولهم إىل أوروبا ،كانوا جميعاً قد تأثروا بالسياسات التقييدية
وبطء عملية النظر يف طلب اللجوء .وبالنسبة للذين كانوا يأملون
بإعادة ِّمل الشمل ،كان االنفصال األرسي ا ُملط َّول قد وضع الحياة يف
وح َّد
ويزداد الطني بلة بضعف الوصول إىل املساعدات اإلنسانية فتزداد حالة ركود ،وأضاف عبئاً كبرياً إىل توترهم النفيس االجتامعيَ ،
املصاعب واملتاعب .ويشري بحثنا هذا إىل احتاملية كبرية َّ
بأن من قدرات العائالت عىل املسايرة.
العائالت ستحتاج للمساعدات اإلنسانية ُب َعي َد مغادرة أحد أفرادها،
لكنَّ املفارقة َّأن ذلك حدث عندما كان الوصول للمساعدات وبالنظر للسياسات الحالية التي يتبعها االتحاد األورويب ودوله
يف أصعب وضع خاص ًة مع جهل العائالت املعنية برشط إعادة األعضاء ،نجد َّأن خيارات الهجرة القانونية النظامية اآلمنة ليست
التسجيل للحصول عىل املساعدات ،عدا عن التحديات التي متاحة يف أغلب األحيان ،وكذلك يعرتي تنفيذ السياسات الحالية
تحيق مبنظومة املساعدات والتأخريات التي ستحدث عندما تقدم بطء يزيد من تعقيد التحديات التي يواجهها ا ُملخ َّلفون يف الديار
العائالت طلباتها إىل حني معالجتها والبت بها.
ويواجهها كذلك األفراد يف أثناء رحلتهم.

اعتبارات ملقدمي املساعدات وصانعي السياسات

ميغان بايس meganpassey@gmail.com

ميكن تحسني مستوى أداء املستجيبني اإلنسانيني إزاء التغري يف مستشارة مستقلة
االستضعاف بعد الهجر ِة بطرق عدة:
ترسيع عمليات إعادة التسجيل لتجنب وجود فجوات يف
الوصول إىل املساعدة.

REACH/MMP (2017) Separated Families: who stays, who goes and why? .1
(انفصال األرس :من يبقى ومن يغادر وملاذا؟)
http://bit.ly/REACH-MMP-separated-families
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تربية السالم والدعم النَّفيس-االجتامعي نحو تحقيق التامسك االجتامعي

ُروث سمبسون

ُتظ ِهر األدلة املستمدة من برنامج التعليم من أجل السالم القائم عىل أساس تقديم الدعم النفيس
للمه ََّجرين السوريني األهمية القصوى ملعالجة الصدمات النفسية الناجمة عن ال ِّنزاع للتغلب
واالجتامعي ُ
عىل العوائق النفسية التي تحول دون تحقيق التامسك االجتامعي.
للنـزاع آثـار نفسـية واسـعة متـس األطفـال والشـباب على حـ ٍّد
سـواء وتجعـل القلـق متفشـياً بين صفـوف الالجئين مـن فئـة
الشـباب ،فقـد يعـاين الالجئون مـن مختلف املشـكالت العاطفية
مفـر أمامهـم مـن
واملعرفيـة والسـلوكية واالجتامعيـة ،كما ال ّ
اآلثـار املرتتبـة على آليـات املواجهـة السـلبية التـي يضطـرون
إىل اللجـوء إليهـا .وتشير التقاريـر عىل الـدوام إىل اعتماد هؤالء
الالجئين لالنسـحاب كشـكل مـن أشـكال الحاميـة النفسـية،
بينما تتفاقـم التجـارب املسـببة للصدمـات النفسـية الناجمـة
عـن الحـرب بسـبب “عوامـل اإلجهـاد النفسي اليوميـة املرتتبـة
على التهجير والفقـر ونقـص املـوارد والخدمـات الالزمـة لتلبيـة
الحاجـات األساسـية ومخاطـر العنـف واالسـتغالل والتمييـز
والعزلـة االجتامعيـة”1 .وكثري من السـوريني الشـباب يـكاد األمل
ينعـدم عندهـم نحو املسـتقبل فيشـعرون أنهم يف حالـة تيه بني
سـوريا التـي ال ميكنهـم العـودة إليهـا والبلـد املضيـف الـذي ال
ميكنهـم االندمـاج فيـه.

مقابـل العمـل والتدريـب املهنـي وبرامـج الريـادة االجتامعيـة
مـع الشـباب السـوري واللبنـاين بسـبب زيـادة حـدة التوتـرات
الناجمـة عـن الصدامـات املتقطعـة بين املجتمعـات يف طرابلس
واملشـكالت االجتامعيـة املتكررة بني األشـخاص مبـا فيها التوترات
َّنمـر والتوتر والقلق ،مام
االجتامعيـة واملتعلقة مبـكان العمل والت ُّ
يـؤدي إىل تسرب املشـاركني مـن الربنامـج أو عـدم قدرتهـم عىل
2
االسـتمرار يف العمـل الدائـم.

توفري األدوات

ميكـن للمقاربـات املراعيـة للصدمـات أن متـارس دوراً إيجابيـاً
وتترك أثـراً طيبـاً يف تعزيـز التامسـك االجتامعـي بين الالجئين،
فمشـاريع التثقيـف بالسلام التـي يقودهـا الشركاء املحليـون
ملنظمـة التأهـب الدوليـة ( )Alertيف كل مـن سـوريا ولبنـان
وتركيـا تشـتمل على تدريب املعلمين ودعم العاملين لتمكينهم
مـن عقـد دورات منتظمـة يف املـدارس ومراكـز املجتمـع لتعزيـز
التفاعـل السـلمي وتوفير خدمـات التوعيـة والتوجيـه واإلحالـة
لألطفـال والشـباب3.ومع َّأن هـذه الربامـج ُك ِّي َفـت مبـا يالئـم
الحاجـات املحـددة للسـياق املحلي ،كان مـن أهدافها الرئيسـية
التصـدي للحواجـز التـي تحـول دون تحقق التامسـك االجتامعي
واسـتعادة الشـبكات االجتامعيـة مـن خلال بنـاء القـدرة على
احترام التنـوع وتعزيـز القـدرات الذاتيـة وتوفير فـرص العمـل
التـي تعـود بالفائـدة على املجتمـع بأكملـه 4.ويف املقـام األول،
أوجـدت الهيئـات الرشيكـة فضـاءات آمنـة للسماح لألطفـال
بالشـعور بالسلامة الجسـدية واألمـان النفسي ،كما دعمـت
الشـباب لتمكينهـم مـن التعامـل مـع الذكريـات األليمـة.

ويف ال ِّنزاعـات املط َّولـة ،غالبـ ًا مـا تتفـ ّكك الشـبكات واملنظومـات
االجتامعيـة التـي تقـدم الدعـم ّ
وتنظـم رفـاه املجتمـع ،وبذلـك
يُهـدَّ م التامسـك املجتمعـي واألرسي ،ويفقـد النـاس الهويـة
املشتركة أو العالقـات الداعمـة ،فتظهر االضطرابات واملشـكالت
النفسـية ال سـيام عنـد األطفـال والشـباب .ورغـم انتشـار الوعي
بضرورة اشـتامل املسـاعدات اإلنسـانية على خدمـات تقـدم
الدعـم النفسي واالجتامعـي والرعايـة الصحيـة العقليـة ،غالبـاً
صر ُف النظـر عـن دور الصدمـات النفسـية يف التأثير على
مـا ُي َ
التامسـك االجتامعـي .ونتيجـة لذلـك ،ال تعالـج الربامـج بطريقـة
واحـدة الحاجـات النفسـية التـي تؤثر على كيفية ارتبـاط الناس
كما خضعـت هـذه املقاربـات للتقييـم يف املرحلتين القبليـة
بعضهـم ببعـض.
والبعديـة لتدخالت الدراسـات االسـتقصائية للمعـارف واملواقف
فحتـى اآلن ،ينحصر الرتكيـز األعظـم ملثـل هـذه الربامـج على واملامرسـات باإلضافـة للمقابالت النوعية ومناقشـات مجموعات
معالجـة التوتـرات بين املجتمعـات املختلفـة إزاء فـرص العمـل َّ
التكيز .أما بيانات الدراسـات االسـتقصائية فأظهـرت عىل الدوام
والخدمـات أو إنشـاء آليـات التفاعـل ،دون التفكري مليـاً مبعالجة ازديـاد وعـي األطفـال والشـباب وتحسـن مهاراتهـم املتعلقـة
الصدمـات النفسـية التـي تحـد مـن فـرص تحقيـق التامسـك بالسلام والتسـامح وغريهما مـن جوانـب املهـارات الحياتيـة
االجتامعـي يف املقـام األول ،وغالبـ ًا مـا يحـد ذلـك مـن فعاليـة األخـرى يف مختلـف املواقـع واملقاربـات .إال َّأن أهم التحسـينات
ً
فمثلا ،واجـه املزاولـون الذيـن يعملـون مـع الالجئين التـي ُتعـزَى إىل الربنامـج تج َّلـت يف فهـم كيفيـة خفـض حـدة
الربنامـج.
يف طرابلـس يف لبنـان تحديـات يف تنفيـذ كل مـن برامـج النقـد التوتـرات مـن خلال الحـوار واإلصغـاء لآلخريـن والتعبير عـن
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الـذات ومناقشـة املشـكالت واالنفتـاح على التنـوع وغريهـا
مـن السـلوكات التـي تسـهم يف تعزيـز التامسـك االجتامعـي.
و ُز ِّو َد الشـباب باألدوات التي تسـاعدهم عىل التحكم بغضبهم
والتعبير عنـه بطريقـة غير عدوانيـة ،والحـظ ا ُمل َي ِّسرون
التنمـر مقابـل ارتفـاع معـدل التعـاون
انخفـاض معـدالت ُّ
واللعـب اإليجـايب بين الفتيـات والفتيـان .فعىل حـد قول أحد
ا ُمل َي ِّسيـن“ :نعطيهـم األدوات التـي تسـاعدهم على التعبير
عـن أنفسـهم يف املجتمـع بـدالً مـن أن يسـتخدموا السلاح
لتنفيـس الغضـب الناجـم عـن خسـاراتهم ”.وأكـدت املقابالت
ومناقشـات مجموعـات َّ
التكيـز مـع اآلبـاء واملجتمعـات مـا
َّ
قدمتـه البيانـات مـن أرقام ،إذ قـال املشـاركون إن الرغبة التي
أبداهـا الشـباب باالنتقـام ومامرسـة السـلوكات العدوانية قبل
البـدء بالربنامـج قـد انخفضـت .وعلى الرغم مـن رضورة رصد
هـذه التغيرات على املـدى الطويـل مـن أجـل تقييـم اآلثـار
طويلـة األمـد ،تظهـر النتائـج األوليـة َّأن الربامـج التـي تركـز
على معالجـة التامسـك االجتامعـي بين الالجئين مـن خلال
تقديـم الدعـم النفسي واالجتامعـي قـد تعـود على مجتمـع
الالجئين باآلثـار اإليجابيـة.

القيود
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املضيفـة يف النشـاطات املشتركة لتقديـم الدعـم النفسي
واالجتامعـي لالجئين بسـبب انعـدام الثقـة بين املجتمعين
املضيـف والالجـئ .ومـن أجـل التغلـب على هـذه املشـكلة،
يجـب أن تكـون التدخلات النفسـية-االجتامعية جـزءاً مـن
حزمـة كاملـة وشـاملة مـن الدعـم الـذي يعـود بالفائـدة عىل
كل مـن الالجئين واملجتمعـات املضيفـة .وميكـن أن يشـتمل
ذلـك على التدخلات التـي تجلـب األطفـال والشـباب مـن
املجتمـع املضيـف إىل األماكـن اآلمنـة املشتركة ودمجهـم يف
النشـاطات التـي تتحـدى القوالـب النمطيـة املوجـودة وتبنـي
مكانهـا الثقـة املتبادلـة.

الخالصة

تتميـز مقاربـات التثقيـف على السلام القامئـة على أسـاس
تقديـم الدعـم النفيس-االجتامعـي بقدرتهـا على مسـاعدة
األشـخاص يف الشـفاء مـن االضطرابـات النفسـية واالجتامعيـة
واسـتعادة الشـعور اإليجـايب بالـذات والهويـة ،كما ميكنهـا
إرسـاء القواعـد لبنـاء شـبكات اجتامعيـة داعمـة عبر
املجتمعـات املحليـة التـي تعـد جـزءاً ال يتجـزأ مـن بنـاء
التامسـك االجتامعـي .وال بـد لربامـج التامسـك االجتامعي من
أن تتصـدى للصدمـات على الـدوام وإال سـتكون اسـتدامتها
محـدودة إن مل تتسـبب بالضرر عىل من ُي َ
فترض أن تخدمهم.
وينبغـي النظـر إىل معالجـة اآلثـار املرتتبـة على األزمـات
النفسـية على أنهـا حجر أسـايس لـكل الجهـود الراميـة لتعزيز
التامسـك االجتامعـي عنـد العمـل يف مجتمعـات تعـاين مـن
النِّزاعـات والتهجير بـدالً مـن اعتبـار ذلـك خطـوة منفصلـة
حتـى وإن كانـت ضمـن برنامـج تكميلي.

مثـة أربعـة عوامـل رئيسـية تؤثـر وتحـدُّ أحيانا من قـدرة هذه
املقاربـات القامئـة على تقديـم الدعـم النفسي واالجتامعـي
على تـرك آثـار إيجابيـة مسـتدامة .فأوالً ،قـد ترتاجـع الحاجة
ا ُمل ِل ّحـة للتامسـك االجتامعـي طويل األمـد أو ملقاربات الرتويج
للسلام بسـبب الحاجـات النفسـية-االجتامعية واإلنسـانية
الطارئـة .وثانيـاً ،مثـة حواجـز ماديـة حقيقيـة تحـول دون
التفاعـل بين املجتمعـات املضيفـة والالجئـة مثـل حواجـز ُروث سمبسون rsimpson@international-alert.org
الطـرق والتعليـم املنفصـل ،مما يقلل فـرص تحقيق التامسـك قائدة رئيسية (التنمية واألثر والتَّعلم) يف الرشق األوسط وشامل
االجتامعـي .وثالثـ ًا ،سـيتق ّلص تأثري املقاربـة القامئة عىل الدعم أفريقيا ،منظمة التنبيه الدولية ()International Alert
النفسي يف األماكـن التـي تعـاين مـن فقـدان الدعـم التكميلي www.international-alert.org
املسـؤول عـن متكين الالجئين مـن الحصـول على التعليـم
UNHCR (2015) Culture, Context and the Mental Health and .1
والتوظيـف والرعايـة الصحيـة والخدمـات الثقافيـة وغريهـا Psychosocial Wellbeing of Syrians A Review for Mental Health and
مـن الخدمـات .وأخيراً ،نقص الكـوادر املؤهلـة وارتفاع معدل Psychosocial Support Staff Working with Syrians Affected by Armed Conflict
تنقلات الالجئين بسـبب التمويـل قصير األمـد والفجوات بني (الثقافة والسياق والصحة العقلية والرفاه النفيس واالجتامعي للسوريني :ملحة عامة عن
كوادر الصحة العقلية والدعم النفيس واالجتامعي العاملني مع السوريني املتأثرين بال ِّنزاع
املرشوعـات يؤديـان إىل تفاقـم هـذه املشـكالت.
املس َّلح) www.unhcr.org/55f6b90f9.pdf
كما َّأن لتجـاوب املجتمـع املضيـف أثـراً كبيراً على التامسـك
االجتامعـي .فرمبـا يكـون مـن الصعـب إرشاك السـكان
املضيفين يف نشـاطات املجموعـات املختلفـة خصوصـ ًا عندمـا
ً
فمثلا،
تنخفـض معـدالت الثقـة وارتفـاع معـدالت الخـوف.
وجـد املزاولـون يف لبنـان أ َّنـه مـن الصعـب إرشاك املجتمعات

 .2مقابلة عرب سكايب مع متخصص نفيس سوري ،مارس/آذار 2017
 .3العمل مع سبعة آالف يافع وشاب يف الفئة العمرية  18-6والشباب يف فئة  18+داخل
سوريا وبني الالجئني الذين يعيشون يف لبنان وتركيا.
 .4ملزيد من املعلومات ولالطالع عىل التقييم الكامل ،انظر
International Alert (2016) Teaching peace, building resilience: Assessing the
impact of peace education for young Syrians
(تعليم السالم وبناء اللدونة :تقييم أثر التثقيف حول السالم للشباب السوريني)
http://bit.ly/IA-2016-peace
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مشاركة القطاع الخاص يف تعليم الالجئني

زينا زخريا وفرانسني مينايش

تستحق مشاركة القطاع الخاص يف توفري التعليم لالجئني السوريني الثناء لكنَّنا نحتاج إىل االنتباه أكرث إىل
املخاوف األخالقية والعملية التي قد تثار حول تلك املشاركة.
أصبحت مشاركة القطاع الخاص يف التَّعليم تحظى باهتامم
متزايد للمجتمع الدويل .ويف السياق السوري ،هناك جهود ُتب َذل
من خالل أنظمة التعليم العام يف الرشق األوسط التي تعاين من
تحديات كبرية يف توفري التعليم لألعداد املتزايدة من الالجئني،
ومن تلك الجهود رشكات االستثامر رفيعة املستوى مثل جولدمان
ساكس ،وجوجل ،وهيوليت-باكارد ،ولينكد إن ،وماكنزي إنك،
ومايكروسوفت ،وبريسون للتعليم وجميعها أبدت تعهدات
متويلية ،واقرتحت مبادرات جديدة ،ووضعت ترتيبات إلقامة
رشاكات من أجل النهوض بعملية تعليم أطفال الالجئني السوريني.

من القطاع الخاص مبا يف ذلك املمثلني من املرشوعات التجارية،
واملؤسسات التابعة للرشكات ،وهيئات األمم املتحدة ،واملنظامت
الدولية غري الحكومية الدولية ،والجهات املانحة ثناية األطراف إىل
بعض املجاالت الرئيسية الباعثة عىل الشعور بالقلق.

انتشار كبري وضعف يف التنسيق :تعد مشاركة القطاع الخاص يف
تعليم الالجئني السوريني طفرة حديثة بدأت مع بداية انخراط
معظم الجهات الفاعلة منذ عام  ،2015وليس قبلها .وكانت
املسارعة يف مشاركة القطاع الخاص يف عملية التعليم ُي َ
نظر لها
عىل أ َّنها إشكالية نظراً لغياب التنسيق وعدم تشارك املعرفة بني
ومن الناحية الظاهرية ،قد تبدو تعبئة هذه الجهات الفاعلة الجهات الفاعلة.
وغريها من الجهات التابعة للقطاع الخاص جديرة بالثناء أل َّنها
تعكس عن قلقها إزاء تعليم الالجئني ،ومبقدور الرشكات التجارية هيمنة التكنولوجيا :تتمثل واحدة من أكرث أشكال املشاركة شيوعاً
أن تقدم املساعدة يف التصدي للثغرات التعليمية الحرجة .لكنَّ يف تقديم التعليم من خالل منصات التعليم الرقمية عرب اإلنرتنت،
لهذا النموذج منتقديه ممن يقولون َّإن مشاركة القطاع الخاص قد والدورات التدريبية عرب اإلنرتنت ،واألجهزة اللوحية ،وسامعات
ُتض ِعف منظومات التعليم العامة وتق ِّوض مسؤولية الدولة وحتى الهاتف ،واستحداث نقاط االتصال الالسلكية بالواي فاي ()WiFi
1
يف سياق األزمات ُي َ
نظ ُر إليها عىل أ َّنها نوع من أنواع استغالل.
يف املدارس وتطوير أنظمة تشغيلية جديدة .وانتقدت كث ٌري من
َّ
الجهات الفاعلة هذا الرتكيز املفرط عىل التكنولوجيا إذ يرون أنها
ففي سوريا قبل الحرب ،كانت نسبة األطفال امللتحقني بالتَّعليم غري مالمئة ملحددات السياق والعوامل اللوجستية الداعمة ،بل
االبتدايئ واإلعدادي  .%94لكنَّها تراجعت تراجعاً كبرياً بعد األزمة ترى تلك الجهات َّأن ذلك الرتكيز يثري إشكالية تربوية تعليمية
نشئت أساساً كبديل للمعلمني.
إذ ُقدِّرت أعداد امللتحقني يف املدارس من أطفال الالجئني السوريني أل َّنها عىل وجه الخصوص ُا ِ
يف التعليم الرسمي والتعليم غري النظامي يف أغسطس/آب 2016
سجلني دعم التمدرس الخاص/غري النظامي :تعمل كث ٌري من الجهات
ما ال يزيد عىل  %52من األطفال الفئة العمرية املدرسية ا ُمل ّ
(يف الفئة العمرية املدرسية  )17-5يف بلدان املنطقة وتحديداً منها الفاعلة التابعة للمرشوعات التجارية بالتعاون مع الحكومات
األردن ،ولبنان ،وتركيا ،والعراق ،ومرص 2.وعىل الصعيد اإلقليمي ،ووزارات التعليم ،لكنَّ كثرياً غريها يف الوقت نفسه تعمل منفردة
تشري التقديرات إىل َّأن  739ألفاً من األطفال واملراهقني من أبناء دون ذلك التعاون متجاوزة القطاع العام ومؤسسة للمدارس
الالجئني السوريني املسجلني من الفئة العمرية املدرسية غري الخاصة األهلية .ويرى الناقدون َّأن هذا النوع من املدراس يعزز
من ضعف املساءلة إذ إ َّنها غالباً ما ِّ
مسجلني يف أي نوع من الربامج التَّعليمية.
توظ ُف معلمني غري نقابيني
وغري مدربني التدريب الكايف كام أ َّنها تفتقر إىل إسرتاتيجية للخروج
واستناداً إىل البيانات املجمعة يف النصف الثاين من عام  ،2016ما يزيد من احتاملية مغادرة الطالب الذين تقطعت بهم السبل
حددنا  144منظمة غري حكومية تعمل يف تعليم الالجئني السوريني عندما تصبح األرباح أو األشكال األخرى للعودة غري كافية ويحتم
يف لبنان ،واألردن ،وتركيا وكان  %32من هذه املنظامت تابعة الوضع إغالق املدارس.
للمرشوعات التجارية و %10من املؤسسات غري الربحية%77 ،
منها تتخذ مركزاً رئيسياً لها يف بلدان الشامل (البلدان ذات الدخل أخالقيات الدوافع :هناك حاالت من التوترات األخالقية بني
املرتفع) يف حني مل تتوافر  %62منها عىل برامج تعليمية ضمن الدوافع اإلنسانية ودوافع تحقيق األرباح .ففي حني َّأن بعض
مجال عملها .وتشري املقابالت التي ُأجريت مع الجهات الفاعلة الجهات الفاعلة التابعة للقطاع الخاص تعلن َّأن أهدافها إنسانية،
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ميثل إيجاد أسواق جديدة ،وزيــادة ظهورها ،وتطوير االنتامء منسقة وأخالقية ال تغفل دور الدولة بصفتها املــز ِّود الرئييس
للعالمات التجارية دوافع رئيسية أخرى.
واملنظم للتَّعليم النوعي.
وتبني لنا أ َّنه رغم التخوفات الكبرية املحيطة بدوافع الرشكات
التجارية واملؤسسات غري الربحية التابعة لها ،ما زال لتلك الكيانات
دور مهم محتمل يف دعم تعليم الالجئني السوريني .ونظراً لحجم فرانسني ميشاين francine.menashy@umb.edu
تأثري األزمة السورية ،يبدو َّأن االعتامد عىل مشاركة القطاع العام
التقليدي وحده يف عملية التعليم غري واقعي بل إ َّنه يحد يف الوقت بروفيسورتان مساعدتان ،جامعة ماساشوسيتس بوسطن
نفسه من العملية التعليمية ويقيدها .وباإلضافة إىل ذلك ،قطعت www.umb.edu
كثري من الجهات الفاعلة التابعة للرشكات  -سواء أكانت مؤسسات
 .1انظر Research undertaken 2016-17, funded by Education International.
ً
تجارية أم خريية أشواطا ال ُيستَهان بها يف تلبية حاجات التعليم Menashy F and Zakharia Z (2017) Investing in the crisis
من خالل توفري الدعم املايل إىل املنظامت غري الحكومية املحلية (االستثامر يف األزمة)
http://bit.ly/Menashy-Zakharia-2017
والدولية العاملة يف هذا املجال.
UNHCR (2016) 3RP Regional Refugee and Resilience Plan 2017-2018 in .2
زينا زخريا zeena.zakharia@umb.edu

ومع ذلك ،تلقي دراستنا هذه الضوء عىل القيود املفروضة عىل
القطاع الخاص يف الفهم والعمل ضمن سياقات إنسانية رسيعة
التطور .وعىل مجتمع التعليم العاملي أن يسأل نفسه عن كيفية
استغالل خربات وأموال القطاع الخاص واالستفادة منها بطريقة

response to the Syria crisis: Regional strategic overview
http://reporting.unhcr.org/node/16434
(الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمة السورية  ،3RPملحة
إسرتاتيجية إقليمية عامة)

رعاية الذكور والـ (إل جي يب يت آي) الناجني من العنف الجنيس :تعلم الدروس
من املنظامت املحلية

سارة شينويذ

املنظامت املحلية املستجيبة لألزمة السورية تقع يف خط متاس توفري الرعاية للذكور والـ ( إل جي يب يت
آي) الناجني من العنف الجنيس يف املنطقة.
ازداد الوعي لدى الجهات الفاعلة اإلنسانية املستجيبة لألزمة الجندر لتصبح ‘حيادية بني الجنسني’ َّ
ألن أياً من هاتني الطريقتني
اإلنسانية السورية مبواطن االستضعاف والتعرض للعنف الجنيس لن تكون فعالة.
الذي يواجه األوالد والرجال واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس ومغريي الجندر وثنائيي الجنس (إل جي يب يت آي) ،لكنَّ تعلم الدروس من املنظامت املحلية
ذلك الوعي مل ينعكس عىل الخدمات التي يجب أن تستهدف تلك هناك عدد من املنظامت املحلية والقامئة عىل املجتمعات املحلية
الفئة .ومع َّأن هناك خدمات تقدم لألوالد الناجني ،غالباً ما يقول يف أنحاء مختلفة من العراق واألردن ولبنان تقود اآلن عملية توفري
موظفو املنظامت اإلنسانية الدولية إ َّنهم ال يعرفون كيفية مساعدة الخدمات الحرجة لهاتني املجموعتني من الناجني .وغالباً ما تكون
الذكور البالغني أو األشخاص الـ (إل جي يب يت آي) ممن تعرضوا تلك املجموعات من املنظامت النسوية أو الحقوقية أو منظامت الـ
للعنف الجنيس .وهذه التخوفات مفهومة نظراً للرضر الذي ميكن (إل جي يب يت آي) ممن واجهت حاجات الناجني ‘غري التقليديني’
أن يحدث إذا أسيئ تصميم التدخالت ونظراً ملحدودية اإلرشادات (الناجون الذين ال ُيحدَّدون يف العادة عىل أ َّنهم من هذه الفئة)
القامئة عىل األدلة املوجهة لكيفية بناء تدخالت فعالة لهذه الفئة .ثم ك ّيفت برامجها عىل أساس تلك الحاجات .ففي إقليم كردستان
ولن يجدي نفعاً مجرد تكرار النامذج املصممة للنساء والفتيات ،العراق مث ًال ،بدأت منظمة راسان ،وهي منظمة محلية تدافع عن
وكذلك ال ُت ُّ
حل املشكلة بتغيري وسم خدمات العنف القائم عىل حقوق املرأة ،العمل مع الرجال حول قضايا املساواة يف الجندر.
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /آي إيرب-جونز

وبدأ السوريون من الـ (إل جي يب يت آي) ممن عانوا من العنف أسست املنظامت املحلية شبكة صغرية لكنها مثرية لإلعجاب من
الجنيس يتوافدون عىل املنظمة من أجل الحصول عىل الخدمات ،مقدمي الخدمات املتدربني عىل إدارة الحاالت وخدمات الدعم
فاستجابت املنظمة بتوسيعها لربامجها وتخصيصيها مبا يشتمل عىل وتقدميها للناجني الذكور والـ (إل جي يب يت آي) مبن فيهم الالجئني.
هؤالء .وهناك مجموعة أخرى أيضاً يف إقليم كردستان العراق وهي
منظمة إعادة تأهيل املرأة التي تقدم الخدمات املتعلقة مبواجهة وتتضمن الشبكة منظمة موزاييك وهي منظمة متخصصة يف
العنف القائم عىل الجندر ،وقد بدأت اآلن تتعرض لحاالت الرجال التعامل مع الـ (إل جي يب يت آي) وقد طورت أيضاً إرشادات
واألوالد ممن عانوا من العنف الجنيس يف سوريا ويف مخيامت توجيهية حــول توفري اإلدارة العيادية للذكور الناجني من
الالجئني ،فسارعت املنظمة إىل تكييف برامجها وتوسيع نطاقها االغتصاب كام َّأن كوادرها أكرث من ثالثني طبيباً محلياً قادراً عىل
لتشتمل عىل هذه الفئة.
توفري الخدمة .وهناك أيضاً مركز مرىس للصحة الجنسية الذي
فيه مقدمون متدربون يف مجال الخدمات الصحية ومعالجون
وكان رس نجاح هذه املنظامت يف تلبية حاجات الناجني الذكور متخصصون لدعم املراهقني واملراهقات االعتياديني وكذلك من
والـ (إل جي يب يت آي) يف تعاونها الكبري والوثيق مع املجتمعات هم من فئة الـ (إل جي يب يت آي) وكذلك الناجني من الرجال
املتأثرة ويف اتخاذها لقرار توفري الخدمات املستهدفة التكميلية .والنساء البالغني .أما مؤسسة مخزومي فتقدم إدارة عيادية واعية
فقد أدركت َّأن الناجني الذكور والـ (إل حي يب يت آي) يحتاجون لحاالت االغتصاب ومساعدة مالية للناجني من الذكور والـ (إل جي
إىل رعاية خاصة متاميزة َّ
وأن األشخاص من كال املجموعتني قد يب يت آي) .وهناك مركز نسيم إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومركز
يتحرجون من التوجه لطلب املساعدة من النقاط التي تقدم ريستارت إلعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب فهام يقدمان
الخدمات لإلناث .وحــددت املنظامت أيضاً مجاالت التداخل خدمات الصحة العقلية للذكور الناجني من التعذيب الجنيس .لكنّ
والتقاطع مع تدخالت العنف القائم عىل الجندر ومن ذلك حمالت الشبكة ما زالت صغرية وهذه املنظامت ال متلك القدرة عىل تلبية
توعية املجتمعات إزاء العنف الجنيس إذ ميكن من خاللها التعامل حاجات جميع الالجئني الناجني الذكور والـ (إل جي يب يت آي) ممن
مع قضايا الناجني الذكور والـ (إل جي يب يت آي) مبا هو مناسب .يحتاجون للرعاية.
ثم عملت عىل معالجة كثري من العوائق املشرتكة بني الناجني
الذكور والـ (إل جي يب يت آي) من ناحية الوصول إىل الرعاية ومنها وكام الحال يف املجاالت األخرى التي كان ينظر إليها عىل أ َّنها ال
املواقف السلبية من مقدمي الرعاية واملعايري االجتامعية والثقافية تخلوا من تحديات أو متخصصة للغاية وتتضمن محاور أساسية
املعارضة وغياب الوعي بالخدمات املتاحة.
يف االستجابة اإلنسانية (مثل حامية األطفال والعنف القائم عىل
الجندر) ،ال يشء مينع من التصدي للعنف الجنيس ضد الذكور
فعىل سبيل املثال ،مل يكتشف معهد العناية بصحة األرسة يف األردن والـ (إل جي يب يت آي) خالل االستجابة لألزمات دون التضحية
وجود حاالت من الرجال يف مخيم الزعرتي لالجئني ممن عانوا من بالخدمات املستهدفة للنساء والفتيات .ولهذا الغرض ،عىل الجهات
العنف الجنيس يف سوريا إال عند قدوم النساء طالبات للخدمات الدولية اإلنسانية الفاعلة أن تتعلم من عمل املنظامت املحلية وأن
ألزواجهن .واستجابة لذلك ،توجهت تلك املنظامت إىل التأكد من تدعمهم وتبدأ من حيث انتهت تلك املنظامت لتوفري رعاية جيدة
أن مقدمي الخدمة مدربون عىل اإلدارة العيادية لحاالت الذكور ومتاحة الوصول لكل الناجني من العنف الجنيس.
الناجني من االغتصاب والرتكيز عىل التوعية حول خدمات معالجة
العنف الجنيس للرجال واألوالد وإدخال املواد التوعوية تلك يف سارة شينويذ svproject@wrcommission.org
فرقها الطبية املتحركة وإرشاك قادة املجتمعات والقادة الدينيني
1
لرفع الوعي حول العنف الجنيس مبا يف ذلك العنف الجنيس ضد مديرة برامج العنف الجنيس/مستشارة
الذكور وإقامة النشاطات الخاصة بدعم الرجال فقط بتيسري اللجنة النسائية املعنية بالالجئات
من املستشارين الذكور والتواصل مع الرجال واألوالد الالجئني www.womensrefugeecommission.org
إلرشاكهم يف نشاطات املجموعات.
 .1بنيت هذه املقالة عىل تقرير صدر يف عام  2017بعنوان:

إقامة الشبكات الستجابة أكرث فعالية

ليس مبقدور أي منظمة مبفردها أن تلبي جميع حاجات الناجني
الذكور أو الـ (إل جي يب يت آي) ،بل ال بد من إنشاء منظومة
لإلحالة إذا ما أريد لالستجابات أن تكون فعالة .ففي بريوت،

“We Keep It in Our Heart”: Sexual Violence Against Men and Boys
in the Syria Crisis,
(مكتومة يف قلوبنا :العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد يف األزمة السورية) كتبته املؤلفة
بتكليف من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
www.refworld.org/docid/5a128e814

نرشة الهجرة القرسية 57

السوريون يف التَّهجري

فرباير/شباط 2018

43
www.fmreview.org/ar/syria2018

زواج األطفال يف األردن :كرس الحلقة

جورجيا سوان

يف خضم الجهود املبذولة ملناهضة ظاهرة زواج األطفال بني الالجئني السوريني ،ال بد من إرشاك نطاق
واسع من الفاعلني املعنيني ،وال بد أيضاً من اإلقرار َّ
بأن للفتيات والفتيان القدرة عىل التعامل مع هذه
املشكلة يف مجتمعاتهم املحلية.

فا ُملز َّو ُجــون مــن الفتيــان والفتيــات عــى حــ ٍّد ســواء يعانــون
ـتضعاف تــؤدي بهــم إىل التــرب مــن املدرســة
مــن حالــة اسـ
ٍ
ُ
البنــات فيتعرضــنَّ إىل خطــر الحمــل
يف مرحلــ ٍة مبكــرة .أ َّمــا
املبكــ ِر
ومشــكالت خطــر ٍة جــ ّداً تتعلــق بالصحــة اإلنجابيــة،1
ٍ
فيــا تتعــرض الفتيــات اليافعــات املتزوجــات مــن رجــال أكــر
ســناً منهــن للعزل ـ ِة االجتامعيــة ،ويفقــدن التمكــن ،ويصبحــن
ـدات اعتــاداً كب ـراً عــى أزواجهــن يف تأمــن حقوقهــن.
معتمـ ٍ
ومــن هنــا نالحــظ ارتفــاع نســبة الصدمــة النفســية التــي تواجــه
مجتمــع الالجئــن الســوريني ،بــل رفــع ذلــك مــن خط ـ ِر انتهــا ِء
ٌ
إســاءة واســتغالل.
أوضــاع مهينــة فيهــا
الزوجــن الطفلــن إىل
ٍ
وينعكــس ذلــك يف تقريــر املجلــس األعــى للســكان يف األردن،
ــجل مــن اإلنــاث
فيفيــد َّأن  %60مــن ضحايــا
ِ
العنــف ا ُمل َس َّ
2
ُ
ّ
تع َّرضــن للــزواج املبكــر أو أجــرن عليــه .ومبــا أن الفــرص
التعليميــة واالقتصاديــة محــدودة وليســت مفتوحــة إال لقليــلٍ
جــداً مــن هــؤالء الزوجــات ،نجــد ّأن الفتــاة ا ُملز َّوجــة دون الســن
القانــوين قــد ُحــ ِّددَت عــى أنهــا األقــل مشــارك ًة يف االقتصــاد
األردين ،وهــذا مــا يجعلهــا أكــر تعرض ـاً للعيــش يف الفقــر.
ويف الســياق األردين ،يصعــب تحديــد الســن املتعلــق بــزواج
األطفــال فهــي مســألة معقــدةَّ ،
ألن قانــون األحــوال الشــخصي ِة
ً
األردين ينــص عــى َّأن ســن الــزواج الرســمي هــو  18عامـا ،لكــنَّ
زواج القارصيــن بــن ســن خمســة عــر وســبعة عــر عامــاً
اكــم َّ
الش ِعيــ ُة يف الظــروف التــي تعتقــد أ َّنهــا
تســمح بــه املَ َح ُ

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أين س َّكاب

ينتــج عــن الطبيعــ ِة ا ُملط َّولــ ِة للتهجــر أثــ ٌر ٌ
بالــغ يف تعميــق
الدوافــع املوجــود ِة أصــ ًا يف زواج األطفــال ،فتــزداد العائــات
ِ
لجــوءاً إىل زواج األطفــال ملســايرة الضغوطــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة الرازحــ ِة تحتهــا .ومــع َّأن زواج األطفــال تتجــذر
أســبابه يف انعــدام املســاواة الجندريــة ،وارتفــاع مســتويات
الفقــر ،وغيــاب الفــرص أمــام البنــات ،فهنــاك عوامــل أخــرى
مثــل ارتفــاع معــدالت الفقــر ،ومحدوديــة الفــرص املتاحــة
للفتيــات ،إذ تســهم يف زيــادة هــذه الظاهــرة .كــا أن العائــات
هجــرة تلجــأ أكــر مــا مــى إىل تزويــج األطفــال
الســورية ا ُمل ّ
ملواجهــة الضغوطــات االقتصاديــة واالجتامعيــة ،لكــنَّ زواج
األطفــال أبعــد مــن أن يكــون مصــدراً لألمــان أو الســام ِة لهــم.

َتن َْصــب ‘يف املصلحــة ا ُملثـ َ
ـى للطفــل’ ،3مــع ّأن الواقــع العمــي
عــى أي حــال يشــر إىل شــيوع املوافقــة عــى زواج مــن هــم يف
هــذه الفئــة العمريــة .ويف شــهر يوليو/متــوز  2017أضيفــت إىل
هــذا القانــون تســعة قيــو ٍد للح ـ ِّد مــن الصالحيــات التقديريــة
لقضــاة املحكمــة الرشعيـ ِة يف منــح األذون لوقائــع الــزواج التــي
تتضمــن أطفــاالً ،ومــع َّأن البعــض انتقــد ذلــك التعديــل ،وقالــوا
إ َّنــه ال يفــي بالغــرض ،وال يحظــر زواج األطفــال حظ ـراً نهائي ـاً،
ف ُيؤ َمــل مــن هــذه املامرســة أن تقــود إىل تخفيــض زواج األطفــال
غــر املســموح بــه قانون ـاً.

فتاة الجئة سورية ( 15عاماً) يف مخيم الزعرتي تقدم دروساً يف الرسم والتمثيل لتثقيف
الفتيات الصغار وأولياء األمور بشأن زواج القارصين« .تناهى إىل سمعي أخبار فتيات تزوجن
يف عمر  12أو  13عاماً .وكن يأتني للمدرسة لوداعها .وأتذكر أنني أدركت وقتها أنهن يرتكنب
خطأ كبرياً حتى قبل أن أعرف شيئاً عن الحقائق».
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أمــا الفتيــات والفتيــان الذيــن يتزوجــون خــارج اإلطــار
الرســمي مــن خــال الشــيوخ املحليــن فيجــدون أنفســهم يف
حالــة مــن الضعــف الشــديد نتيجــة لغيــاب الوثائــق ،مــا
يجعلهــم عُ رضـ ًة لدفــع غرامــة تصــل إىل ألــف دينــار أردين أي
( 1,410دوالر أمريــي) .ودون إثبــات زواج اآلبــاء واألمهــات
ال ميكــن تســجيل املواليــد ،وهــذا يــؤدي إىل عواقــب وخيمــة
تؤثــر عــى حاميــة الطفــل يف املســتقبل .ويف مقابلــة أجريناهــا
مــع امــرأة شــابة ُتدعــى ليــى قالــت إنهــا تزوجــت وهــي
تبلــغ مــن العمــر  14عامـاً وأنجبــت يف الســنوات األربــع منــذ
زواجهــا ثالثــة أطفــال ،تــويف طفلهــا الثــاين وهــو يبلــغ مــن
العمــر شــهرين دون أن يحظــى بشــهادة ميــاد أو وفــاة ،كــا
مل يحصــل طفالهــا األول والثالــث عــى شــهادة ميــاد حتــى
اآلن.
ومــع ذلــك ،مــا زال كثــر مــن الرجــال والنســاء يف املجتمــع
ٌ
امــرأة
الســوري يدافعــون عــن زواج األطفــال ،إذ ُتســ ِّوغ
ٌ
ســورية ( 40عامــاً) قرارهــا تزويــج ابنتهــا يف عمــر الرابعــة
عــرة فتقــول“ :الرجــال يف مجتمعنــا يريــدون الــزواج بــن
عمــر الثامنــة عــرة والواحــد وعرشيــن عامــا ،والرجــال دامئـاً
ـروس صغــرة الســن ،هكــذا تســر األمــور ومــن
مــا يرغبــون بعـ ٍ
تنتظــر كثــراً ،يفوتهــا القطــار”.
ـر عــى الــزواج
ويعــد فهــم املظاهــر املختلفــة ملوافقــة ال ُقـ ّ
أمـراً مهـ ً
ا يف مواجهــة هــذه الظاهــرة ،ففــي حــن تتــم كثــر
ُ
َ
مــن الزيجــات رصاحــة ضــد إرادة العــروس املعلنــة إال أن
مفهــوم اإلرادة ذاتــه كثــراً مــا يكــون غامض ـاً ،إذ مثــة عنــارص
إكــراه خفيــة تختبــئ خلــف اإلرادة الظاهريــة للعرائــس
اللــوايت يعشــن تحــت الضغوطــات العائليــة واالجتامعيــة
واالقتصاديــة ،فقليــ ًا مــا تــدرك تلــك الفتيــات الخيــارات
األخــرى املتاحــة لهــم يف الحيــاة ،وبالتــايل يقبلــن ‘طوعــاً’
بالــزواج باعتبــاره قدرهــن.

التوصيات

تعمــل اللجنــة الكاثوليكيــة الدوليــة للهجــرة مــع الالجئــن
يف األردن منــذ عــام  ،2007وبــدأت التعامــل مــع الالجئــن
الســوريني منــذ عــام  .2012وترتكــز نشــاطاتها عــى منــع
زواج األطفــال واالســتجابة لهــذه الظاهــرة مــع مراعــاة تنــوع
الظــروف التــي تــؤدي إىل زواج األطفــال والبواعــث ا ُملح ِّر َكــة
لــزواج األطفــال ،كــا تنظــر بعــدد الفاعلــن املعنيــن يف
صناعــة القــرار واآلثــار الســلبية املحتملــة لتلــك الظاهــرة.
ومــن خربتهــا يف إعــداد الربامــج ،خلصــت اللجنــة الكاثوليكيــة
الدوليــة للهجــرة إىل التوصيــات التاليــة:
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تغيــر ســلوك الجهــات الفاعلــة الرئيســية :يجــب تصميــم
رســائل التوعيــة باملخاطــر التــي ينطــوي عليهــا زواج
األطفــال وفوائــد انتظــار األطفــال حتــى بلوغهــم ســن
الرشــد القانــوين بصــورة تناســب جميــع الجهــات الفاعلــة
الرئيســية مبــن فيهــا الفتيــات والفتيــان واآلبــاء ومقدمــي
الرعايــة والشــيوخ ووجهــاء املجتمــع واملحاكــم واملوظفــن
القضائيــن.
إبقــاء الفتيــات والفتيــان يف املــدارس :فعندمــا ُت ْل َحــقُ
الفتــا ُة يف املدرسـ ِة تقــل احتامليـ ُـة ضغوطــات أوليــاء األمــور
بشــأن تزويجهــا قبــل ســن الثامنــة عــرة ،ونالحــظ يف
الوقــت نفســه باملقابــل َّأن التــرب املبكــر مــن املدرســة
يرتبــط ارتباطــاً مبــارشاً ووثيقــاً بارتفــاع مخاطــر التزويــج
املبكــر.
إرشاك الفتيــات والفتيــان يف تعليــم ال ِّنــد لل ِّنــد :مــن الســهل
عــى التدخــات ْأن ت ُر ِّكــ َز بالكامــل عــى أوليــاء األمــو ِر
ومقدمــي الرعايــة ،وتتجاهــل بذلــك قــدرة اليافعني أنفســهم،
ولذلــك مــن األفضــل عقــد جلســات التوعيــة ومجموعــات
الدعــم ألنهــا ستســاعد يف متكــن الشــباب وتحديــد القــادة
وصانعــي التغيــر ا ُملح َت َملــن الذيــن ميكــن أن يخاطبــوا
أقرانهــم ومجتمعهــم حــول قضيــة زواج األطفــال.
التصــدي للحاجــات الرئيســية :ميكــن أن يســاعد توفــر
املــواد غــر الغذائيــة واملســاعدات النقديــة الطارئــة عــى
التخفيــف مــن االحتياجــات املاليــة ا ُمل ِل َّحــة التــي قــد تشــجع
عــى اللجــوء إىل الــزواج املبكــر كطريقــة ســلبية ملواجهــة
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة.
ـرص كســب العيــش للمجتمــع ككل :ميكــن لتمكــن
زيــاد ِة فـ ِ
تطويــر املهــارات التــي تــدر الدخــل للســكان الالجئــن أن
يســاعد يف التخفيــف مــن الدوافــع االقتصاديــة طويلــة
األمــد لــزواج األطفــال.
وميكــن للشــباب أن يؤثــروا إيجابيــاً عــى التصــورات
واملامرســات املؤذيــة التــي تتعلــق بــزواج األطفــال ،وذلــك
مــن خــال املبــادرات التــي تدعــم الفتيــات والفتيــان
وتوصــل صوتهــم ملجتمعاتهــم ،مــا سيســهم يف
كقــادة
ِ
إيجــاد تغيــر اجتامعــي مســتدام .وأوضحــت امــرأة شــابة
كانــت ممــن حــروا جلســات التوعيــة التــي تعقدهــا
اللجنــة الكاثوليكيــة الدوليــة للهجــرة كيــف تحــدث تلــك
التأثــرات مــن الداخــل:
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“تزوجــت جــديت وهــي طفلــة وتزوجــت أمــي وهــي طفلــة
وكذلــك األمــر معــي أنــا ،قبــل حضــور هــذه الجلســات
كنــت بــا شــك ســأزوج ابنتــي وهــي طفــل ،ولكننــي اآلن
أدرك أن هــذا ســيؤذيها ،وأنــا أريــد األفضــل لهــا .لذلــك
ســأكرس القاعــدة”.
جورجيا سوان Swan@icmc.net
مديرية برامج الحامية ،اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة-األردن
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واقع حاصل لكل من الفتيات واألوالد ،فالفتيات عىل وجه
 .1مع َّأن زواج األطفال ٌ
الخصوص هنّ األكرث تأثراً .وتشري بيانات اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة إىل َّأن %٨٩
من قضايا زواج األطفال املحددة متس الفتيات.
Higher Population Council (2017) Policy Brief – Child Marriage in .2
( Jordanخالصة السياسات -زواج األطفال يف األردن)
www.share-net-jordan.org.jo/?q=en/node/12144
 .3يجدر الذكر َّأن السن القانوين للزواج يف البلدان األخرى منخفض أيضاً إن مل يكن أقل
مام عليه الحال يف األردن .فهناك كثري من الدول التي تسمح لبعض االستثناءات وحاالت
الزواج املبكر دون سن الثامن عرشة.

www.icmc.net

توسيع آفاق الفرص االقتصادية يف وضع التَّهجري املط َّول

مييك تاكاهايش وميشيل موروز وجوناثان بيرتز وجايسون برونيك وريتشارد بارلرتوب

ُأح ِر َز تقدم ُم َر َحب به يف تحقيق االلتزامات التي قطعها املانحون الدوليون وحكومات البلدان املضيفة من
أجل زيادة الفرص االقتصادية لكل من الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة يف البلدان املجاورة .بيد
أن األهداف وااللتزامات تحمل يف جعبتها مزيداً من التحديات الجديدة ويجب عىل أي سياسة جديدة
أن تقوم عىل األدلة.
بحلول عام  ،2017كانت الدول املتاخمة لسوريا (تركيا ولبنان
واألردن والعراق) إضافة إىل مرص تستضيف نحو خمسة ماليني
الجئ سوري معظمهم ممن عاشوا يف املنفى أربع سنوات فأكرث.
ومع تضاؤل التوقعات الحالية بعودة الالجئني إىل سوريا بأعداد
كبرية ،يقف الالجئون يف مواجهة مستقبل ُمبهَم يف بلد النزوح
بينام تكابد الدول املضيفة ال سيام األردن ولبنان وتركيا للتصدي
خطوات ترحيبي ٍة جريئ ٍة
للتأثريات شديدة التباين الناجمة عن تفاقم الطلب عىل املساكن وكل ذلك َّإنَا جاء ليكون يف مجموعه
ٍ
والخدمات العامة والبنية التحتية واملوازنة العامة وأسواق العمل تعزز االنتقال القوي نحو االستثامر يف القدرة عىل مقاومة األزمات
واألمن املحيل واالستقرار العام.
واإلمناء بعيد األمد يف املنطقةَ ،ب ْي َد َّأن هذه األهداف وااللتزامات
متثل تحدياً بحد ذاتها وإذا ما أردنا تحقيقها فال بد من اإلجابة
ودولياً ،ازداد االعرتاف بالجهود التي تبذلها هذه البلدان املضيفة عىل األسئلة التي تحيط بها .فكيف ميكن إيجاد ما يصل إىل 1.1
فقد مت ّثلت اسرتاتيجية توجيه املساعدات الدولية للمنطقة بالخطة مليون وظيفة ،وأين ولِ َمن ستكون هذه الوظائف بالضبط؟ وأي
اإلقليمية لالستجابة لالجئني والقدرة عىل مواجهة األزمات (‘ )’3RPسياسات ُوأ ُطر التي ميكنها أن تساعد عىل تحقيق هذه األهداف
التي ُأط ِل َقت يف ديسمرب/كانون األول لعام  2014وعُ دَّت مثاالً عىل وفتح أبواب سوق العمل فعلياً أمام الالجئني؟ وما التدابري األخرى
أفضل املامرسات 1التي تشجع املانحني ومنظامت املساعدات التي ا ُت ِخ َذت لتحسني استضافة الالجئني وتلبية حاجات املجتمعات
عىل زيادة دعمهم لخطط االستجابة الوطنية 2والربامج متعددة املضيفة؟ وما األدلة التي يجب أن تقوم عليها السياسات الجديدة؟
السنوات واملرشوعات الهادفة لتعزيز القدرة عىل مقاومة األزمات
وبناء القدرات ملسايرة الظروف يف البلدان املضيفة.
إجابات لهذه األسئلة ،نظمت منظمة العمل
من أجل التوصل إىل
ٍ
الدولية عام  2016بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ويف عام  ،2016عُ ِق َد يف لندن مؤمتر دعم سوريا واملنطقة تعهّد وبرنامج األغذية العاملي تقيي ًام مشرتكاً لحالة الفرص االقتصادية يف
فيه املانحون بتقديم تربعات مالية تزيد عام ُقدِّم يف أي وقت كل من مرص والعراق واألردن ولبنان وتركيا وسوريا 3.وباالستفادة
جهات مختلفة
امات متعددة السنوات لالستجابة لألزمة من الرؤى واألفكار التي أدىل بها ممثلون عن
ٍ
مىض وأعلنوا فيه أول التز ٍ
السورية .ومل تتوقف نتائج املؤمتر عند هذا الحد ،بل ذهبت إىل اشتملت عىل الحكومات واملانحني واملنظامت غري الحكومية
أهداف أكرث فاعلية تسعى إىل توفري ما يصل إىل  1.1مليون وظيفة واملنظامت الدولية والقطاع الخاص يف  120مقابلة كانت قد
لالجئني واملجتمعات املضيفة بحلول عام  .2018أ ّما حكومات
البلدان املضيفة املجاورة فتعهّدت بفتح أبواب أسواق العمل
أمام الالجئني وتحسني البيئة التنظيمية املحلية .ثم تعهد املجتمع
الدويل بتقديم الدعم لربامج توليد فرص العمل وتسهيل الحصول
عىل التمويل برشوط ميرسة.
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ُأج ِر َيت معهم ومن خالل تحليل األدلة والدراسات القامئة يتيح
التقرير عقد املقارنة بني األوجه املختلفة لالستجابة يف املنطقة
لألزمة من جانب الفرص االقتصادية .واعتامداً عىل هذا التقرير
وما جاء فيه من توصيات ،يجري برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
مزيداً من األبحاث وينظم بالتعاون مع الربنامج األورويب اإلقليمي
للتنمية والحامية جلسات نقاشية بني أصحاب املصلحة بشأن
السياسات العامة من أجل تطوير خيارات ُوأ ُطر سياسية محددة السامح للسوريني بتقديم الخدمات لغريهم من السوريني :يف
4
قامئة عىل األدلة الستضافة الالجئني يف العراق واألردن ولبنان.
تركيا ،تنتهج الحكومة منذ مدة طويلة مقاربة استباقية لتوظيف
مهنيني مؤهلني من الالجئني السوريني ليوفروا خدمات اجتامعية
التوصيات
ملجتمعاتهم .وبحلول منتصف عام  ،2017تلقى ما يزيد عن 13
يقدم التقرير مختلف التوصيات حول املقاربات اإليجابية لتوليد ألف معلم سوري و  400متخصص طبي تصاريح خاصة لتقديم
الفرص االقتصادية .و َت َب َ َ
ي أن كل واحدة من هذه املقاربات سبق الخدمات لالجئني السوريني.
ً
أن ُك ِل َلت بالنجاح يف بلد واحد عىل األقل ،وأنها جميعا تتمتع
َ
بخصائص ميكن تكرارها يف بلدان أخرى يف املنطقة إىل حد ما:
ش ْمل الالجئني والبلدان املضيفة كمستفيدين يف كل الربامج :ففي
إقليم كردستان يف العراقُ ،ص ِم َمت الربامج التي تنفذها وزارة
توسيع نطاق النفاذ إىل أسواق االتحاد األورويب :يع ّد قرار االتحاد العمل والشؤون االجتامعية بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية
األورويب بتوسيع نطاق نفاذ بعض الصادرات األردنية إىل سوق لتشمل كل من املضيفني والالجئني والنازحني.
االتحاد األورويب الخطوة األكرب يف تعزيز االستثامرات الداعمة
لتشغيل العاملة السورية واألردنية يف األردن (رغم وجود مصاعب التحديات
5
يسلط التقرير التقييمي املشرتك الضوء عىل خمسة تحديات
تتعلق بتلبية معايري ضامن الجودة األوروبية).
أساسية تتعلق بالتنسيق وتصاريح العمل والتدريب املهني
تسهيل االستثامر الخاص السوري والسامح للسوريني بإطالق وتو ّفر املعلومات وإعداد املساعدات اإلنسانية للتشجيع عىل
مرشوعاتهم الناشئة والنفاذ إىل ال ُبنَى التحتية الصناعية :يف مرص ،العمل فلهذه الجوانب تأثري مبارش عىل صياغة ُ
األ ُطر والسياسات
َ
كام الحال يف تركيا ،كان لتشجيع استثامر السوريني والسامح لهم الفعالة .ولعله من الحتمي يف أزمة تتسم بهذا التعقيد أن ُيشار
طيب يف النمو يف بعض القطاعات االقتصادية إىل التنسيق باعتباره تحدياً ،لكنَّ تنفيذ التنسيق ال يقل أهمية
ببدء مرشوعاتهم أث ٌر ٌ
فقد بدأت تلك املرشوعات املذكورة باستقطاب العامالت الوطني ِة منه .فثمة تحديات أخرى أكرث متيزاً ويعود السبب يف ذلك جزئياً
إىل السياق ذي الدخل املتوسط التي توجد فيه .ومثال ذلك وجود
والسورية عىل ح ٍد سواء.
شكوك حول مدى رغبة األطراف ذات العالقة الثنائية واملتعددة
توسيع نطاق حصول الالجئني عىل املعلومات :يف تركيا ،تعاونت يف إدامة االستثامر يف االقتصادات يف املنطقة بعد انتهاء األمة
السلطات املحلية مع املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية التي طال أمدها و َمر ُّد ذلك إىل َّأن دول املنطقة متوسطة الدخل.
من أجل تأسيس مراكز مجتمعية يف املجتمعات املضيفة لالجئني وكام تبني من املقاربات املتنوعة ا ُمل َّت َبعة يف مرص والعراق ولبنان
التي توفر معلومات عن فرص العمل إىل جانب الخدمات األخرى فمجرد تهيئة الفرص للحصول عىل تصاريح عمل ال تكفي لزيادة
الفرص االقتصادية املالمئة لالجئني السوريني بل ينبغي لرأس املال
التي تقدمها.
السيايس واالقتصادي أن ُين َفقَ يف مجاالت أخرى تتعلق بتحسني
تشجيع منظامت املساعدات عىل الرشاء املحيل املبارش :تشرتي آفاق فرص العمل .فعىل سبيل املثال ،يجب تحسني فرص الحصول
هيئات األمم املتحدة مبا فيها منظمة األمم املتحدة للطفولة عىل تصاريح اإلقامة بالتوازي مع توسيع نطاق الحصول عىل
(اليونيسف) ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني تصاريح العمل .وال بد من بذل مزيد من الجهود لتحسني قدرات
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونوروا) مستلزماتها من الرشكات املوارد البرشية لدى بعض أصحاب العمل املحتملني حتى ال تضيع
واملوردين املحليني .وعند الحاجة ،ميكن تدريب صغار املنتجني الجهود املبذولة يف تنمية املهارات للموظفني املحتملني سدى.
عىل تلبية املعايري املطلوبة وتنظيم التعاونيات بغرض تحقيق وميكن أن ينعكس تحسني البيانات أيضاً عىل تحسني مواءمة
برامج سبل كسب الرزق مع حاجات السوق املحيل ومهارات
وفورات الحجم.
الالجئني.
تقديم التمويل برشوط ميرسة من أجل تحسني البنية التحتية :يف
األردن ،قدم املانحون الدوليون متوي ًال برشوط ميرسة للمرشوعات
التي تعمل عىل تحسني الطرق والطاقة والصحة والبنية التحتية
للمياه ما ساعد الحكومة األردنية عىل تلبية الحاجة لتحسني هذه
الجوانب.
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واستناداً إىل هذا التقرير ،يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
بالتعاون مع السلطات الوطنية وآخرين من أصحاب املصلحة عىل
تطوير سياسات ُوأ ُطر محددة تقوم عىل األدلة من أجل تحسني
استضافة الالجئني يف كل من األردن ولبنان وإقليم كردستان يف
العراق6.وميكن أن يكون لهذا العمل املشرتك تأثرياً إيجابياً ما دام
أنه يحظى بتأييد أصحاب املصلحة الوطنيني وأن العوامل السياسية
مث ًال ال تعيق الجهود الرامية إىل وضع السياسات املوىص بها يف
موضع التنفيذ .غري إ َّنه من الواضح أنه مثة الكثري مام ينبغي
فعله إذا ما ُأريد تحقيق االستدامة يف استضافة الالجئني وإذا ما
ُأريد تحقيق األهداف وااللتزامات ا ُملع َلنة يف مؤمتر لندن بطريقة
مجدية .وهنا ،يتبادر إىل الذهن تحديان رئيسيان:
أوالً ،إن إجراء التقييامت وصياغة التوصيات بشأن السياسة العامة
وتنفيذها أمر مختلف متاماً عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تلك
السياسة ووضعها موضع التنفيذ الكامل ،إذ ميكن زيادة فرصة
تحقيق الخيار الثاين .رغم عدم وجود ضامن بذلك ،من خالل
املشاركة الوثيقة بني الهيئات الوطنية املعنية واملنظامت الدولية
املانحة للمساعدات باإلضافة إىل الدعم الثابت الذي يقدمه
املانحون الدوليون كام أن صياغة القوانني واألنظمة واإلصالحات
و ِمن َث َّم تطبيقها عملية متيل إىل البطء يف كل مكان ،كام أنها عرضة
للتأثر بالعوامل الحركية السياسية املحلية ما يتطلب تنسيق الجهود
يف ترسيع العملية وضامن جودة السياسات الناتجة عنها.
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من غري الواقعي توقع توفري ما يصل إىل  1.1مليون وظيفة مستدامة
يف البلدان املضيفة لالجئني يف مدة ترتاوح ما بني سنتني إىل ثالث
سنوات .وحتى لو و َّفرت املبادرات فرص عمل قصرية األمد مام
يساعد عىل بلوغ الهدف املنشود ،فانتهاج هذا املسار يوجب بذل
الجهود لتوفري فرص عمل قصرية األجل تزامناً مع اتباع مقاربات
طويلة األمد مثل تعزيز االستثامر وتحسني النفاذ للتمويل.

استرشاف املستقبل

لقد ُأح ِر َز تقدم ملموس يف استجابات املساعدات الدولية لدعم
السوريني يف داخل سوريا وكذلك يف البلدان املجاورة لها 7.ومبا َّأن
هذا التقدم ميثل تحوالً نحو االستثامر يف اللدونة وراس املال البرشي
والوظائف والربامج بعيدة األمد ،فقد يكون ذلك التقدم أيضاً مفيداً
يف ظل الجهود الحالية الرامية لوضع إطار عاملي وشامل لالستجابة
لالجئني .لكنَّنا يجب أن نبقى متيقظني للمخاطر املستقبلية من
إخفاقات ونكسات وتدهورات جديدة قد تؤثر عىل كيفية استقبال
البلدان لالجئني والتعامل معهم .وتتمثل إحدى تلك املخاطر
املستقبلية بإخفاق مستوى التمويل غري املرشوط الذي تقدمه
املؤسسات متعددة األطراف والبلدان املانحة يف تلبية توقعات
الحكومات وحاجاتها يف كل من األردن ولبنان وتركيا .لكنَّ ما يدعو
إىل التفاؤل أنه من غري املرجح حدوث ذلك حتى اآلن .ومثة خطر
آخر أكرث عمقاً هو َّأن الضغوطات االقتصادية والتطورات السياسية
أو قد تجعل الالجئني ككبش الفداء وتدعو البلدان إىل االمتناع عن
استضافتهم.

ثانياً ،قد يكون مثة حاجة ملحة للتفكري ملياً بأنواع الوظائف التي
ً
تحاول الجهات الفاعلة الوطنية والدولية توفريها .ومع األخذ بعني ومع ذلك ،استنادا إىل التزامات الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئني
االعتبار معدالت منو الوظائف يف أماكن أخرى من العامل ،سيكون والقدرة عىل مواجهة األزمات ومؤمتر لندن ،مثة رؤية مشرتكة أقوى
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/محمد حواري

يعمل هذا الالجئ السوري جزاراً يف ع َّامن ،األردن بعد أن منحته الحكومة ترصيحاً للعمل.

47

48

السوريون يف التَّهجري

48
www.fmreview.org/ar/syria2018

نرشة الهجرة القرسية 57
فرباير/شباط 2018

ريتشارد بارلرتوب richard.barltrop@gmail.com

للمساعدات اإلنسانية والقدرة عىل مواجهة األزمات والتنمية يف
املنطقة ،ويعد كل من التمويل متعدد السنوات والتمويل برشوط مستشار لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ميرسة والفرص التجارية واالقتصادية والوظائف عنارص مهمة يف High-Level Panel on Humanitarian Financing (2016) Too important .1
تشكيل هذه الرؤية.
to fail – addressing the humanitarian financing gap, Report to the UN
مييك تاكاهايش miki.takahashi@undp.org

متخصصة يف الرصد والتقييم وإدارة املعلومات

ميشيل موروز michael.moroz@undp.org

متخصص يف تنسيق السياسات واألزمات

جوناثان بيرتز jonathan.peters@undp.org

مستشار لدعم الربامج

مرفق االستجابة دون اإلقليمي التابع لربنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ والخاص باألزمة السورية

http://bit.ly/UNDP-ArabStates

جايسون برونيك jason.pronyk@unv.org
املدير اإلقليمي ،الدول العربية وأوروبا/رابطة الدول املستقلة
متطوعو األمم املتحدة www.unv.org

Secretary-General http://bit.ly/UN-HumFinancing-2016 p8
(اللجنة العليا لتمويل العمل اإلنساين ( )2016أهم من أن يُس َمح لها بالفشل -التصدي
للثغرة يف متويل العمل اإلنساين ،تقرير مقدم لألمني العام لألمم املتحدة)
 .2اثنتان من هذه الخطط أصبحتا متعددتا السنوات منذ ذلك الوقت وهام خطة
االستجابة األردنية لألزمة السورية .2019-2017
وخطة االستجابة اللبنانية لألزمة www.un.org.lb/lcrp2017-2020 2017-2020
 .3برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العاملي ()2017
توفري فرص العمل يحدث األثر املنشود :توسيع الفرص االقتصادية لالجئني السوريني
واملجتمعات املحلية املضيفة مرص  -العراق  -األردن  -لبنان  -سوريا  -تريك
http://bit.ly/UNDP-ILO-WFP-JobsMake-2017-ar
 .4برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي ممول من مثانية مانحني أوروبيني ويهدف لدعم لبنان
واألردن وإقليم كردستان يف العراق وتعزيز فهمها ألثر التهجري القرسي عىل الالجئني
السوريني والتخطيط له وخفض آثارهhttp://rdpp-me.org/RDPP/index.php .
 .5انظر مقالة لليرن وترينر يف هذا العدد
UNDP and RDPP (Forthcoming 2018) Development of evidence-based .6
policy options and frameworks for the accommodation of refugees in
countries affected by the Syria Crisis.
(تقديم خيارات السياسات القامئة عىل األدلة وأطرها العامة الستيعاب الالجئني يف البلدان
املتأثرة بأزمة سوريا)
UNDP (Forthcoming 2018) The Resilience Agenda: a progress report. .7
(جدول أعامل اللدونة :تقرير باألعامل املنجزة)

تعلم الدروس من العقد مع األردن

كاتارينا ليرن ولويس ترينر

يقدَّم لنا تنفيذ العقد مع األردن ثالثة دروس ميكن االستفادة منها وهي َّأن املوافقة الحكومية رضورية
وأن إرشاك أصحاب األصوات املهمة أمر أسايسَّ ،
لكنَّها ال تكفيَّ ،
وأن التوصل إىل األرقام املستهدفة ال
يحقق بالرضورة األهداف املرجوة.
كان اإلدماج الرسمي للسوريني يف أسواق العمل يف البلدان
املجاورة لسوريا من األمور املحظور ذكرها يف السنوات
الخمس األوىل من األزمة السورية ،فقد دأبت الحكومات
رشق األوسطية عىل رفض مجرد التفكري يف ذلك الخيار ،بل
مل تسمح تلك الحكومات حتى للفاعلني اإلنسانيني بتبني
تغي يف
برامج كسب الرزق للسوريني .لكنَّ ذلك الواقع َّ
فرباير/شباط  2016يف مؤمتر املانحني الذي عُ ِق َد يف لندن،
فقد أعربت الدول الثالث وهي األردن ولبنان وتركيا علناً
عن التزامها بتحسني الفرص االقتصادية لالجئني السوريني
يف أراضيها.
وبذل األردن أكرب درجة ممكنة من الجهود سعياً لرتجمة
التزامه العام عىل أرض الواقع ،وهكذاُ ،أ ْع ِلنَ يف نهاية مؤمتر

نص
املانحني يف لندن عن إطالق ‘العقد مع األردن’ الذي َّ
عىل توفري ما ُي َقا ِرب  200ألف ترصيح عمل للسوريني خالل
السنوات القادمة1.ومنذ ذلك الوقت ،أصبح األردن مخترباً
لوضع برامج كسب الرزق مع الالجئني يف أوضاع التهجري
ا ُمل َط َّول .وهكذا أصدرت الحكومة ما يزيد عىل  80ألف
ترصيح عمل أو جددتها للسوريني مع حلول شهر يناير/
كانون الثاين  ،2018لكنَّ حامس الجهات اإلنسانية األويل
رسعان ما بدأ يخفت خالل سنتني تقريباً بعد أن أدهشتها
التحديات التي واجهتها يف تطبيق العقد مع األردن ،فالعدد
الحرصي العام املستخدم يف التقارير الرسمية ُم َض ِّل ٌل نوعاً
ما؛ أل َّنه ال يتضمن التصاريح املجددة فحسب ،بل يتضمن
أيضاً آالف التصاريح التي ُم ِن َح ْت لألشخاص ذاتهم عند تغيري
مهنهم ،باإلضافة إىل بضع مئات من التصاريح املؤقتة (غري
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السنوية) .وهذا يعني َّأن عدد تصاريح العمل السارية يف أي
لحظة زمنية كان أقل بكثري من العدد اإلجاميل (ا ُمل َقدَّ ر ما بني
 35ألفاً 45 -ألفاً) ،وهناك انطباع شائع بني الجهات اإلنسانية
إىل أ َّنه من الصعب جداً تحقيق الهدف املنشود وهو 200
ألف بأي مقياس كان .وميكننا االستفادة من بعض الدروس
2
من تحليل آلية تنفيذ العقد مع األردن.

الدرس األول :املوافقة الحكومية
أمر رضوري ،لكنَّها ال تكفي
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ثم بدأت جولة جديدة من التوظيف يف صيف عام 2017
عندما بدأ صدور تصاريح العمل للقاطنني يف املخيامت.
وهذه املرة ،تو َّلت املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني،
واملنظامت الدولية غري الحكومية تنظيم أمور التنقالت
والتدريب ،عدا عن َّأن كثرياً من الحاجات املعيشية األساسية
للقاطنني يف املخيامت تلبيها الجهات الفاعلة اإلنسانية ،وهذا
ما ثبت أ َّنه أكرث قبوالً ألصحاب العمل وللسوريني عىل ح ٍّد
سواء ،وهذا ما شجع أعداداً أكرب من السوريني إىل الدخول يف
نظام العمل االستغاليل هذا .لكنَّ بعض هذه العوامل املذكورة
مل تتغري ،وما زالت حتى هذه اللحظة متنع من توظيف
السوريني بأعداد كبرية .وهذا ما كان من املفروض أن ُي َو َّضح
أص ًال إذا ما ُد ِر َست وجهات نظر السوريني وحاجاتهم منذ
بداية الخطة ،مام يثبت َّأن التدخالت الخاصة بسوق العمل
لالجئني يجب أن تنظر يف وجهات النظر السكان املستهدفني،
حتى لو كانت وجهات نظرهم معارضة للحلول التي تفضلها
الحكومة.

ُت ِّبي لنا التجارب والخربات مع العقد مع األردن َّأن موافقة
الجهات الحكومية ْ
وإن كانت حرجة لتغيري السياسات
َّغي الحقيقي عىل أرض الواقع كام هو
فهي ال ُت ْح ِد ُث الت ُّ َ
مطلوب؛ َّ
التغي يتطلب أكرث من ذلك بكثري .وقد
ألن ذلك
ُّ
ُ
َ
ُ
ِّ
أبدت الهيئات امل َنفذة حساسية كبرية يف توسيع نطاق ما هو
مقبول سياس ّياً يف سياقٍ معني ،وأقامت عالقات تعاونية قوية
مع الحكومة األردنية ،لكنَّ املواقف الحكومية ال تعكس
بالرضورة العوامل الحركية العميقة التي ترسم املالمح
العامة لالقتصاد السيايس أو سوق العمل يف الدولة ،فإدخال الدرس الثاين :الن َّقاد عىل حق يف بعض األحيان
مسوغات أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين أمر ال يقل ثانياً ،هُ ِّم َش ْت األصوات األكرث أهمية خالل عملية تأسيس
العقد مع األردن وتنفيذهَ .ف َكث ٌري من املعارف األكرث صلة
أهمية إلنجاح أي تدخل كان.
باملوضوع وعمقاً بشأن الظروف االقتصادية يف األردن نجدها
ويوضح ذلك األَم َر َّ
الت ِكي ُّز املبديئ القوي عىل توظيف بني األردنيني أنفسهم ممن يرتبطون باملراكز البحثية ،أو
َ
َّ
السوريني يف العمل يف صناعة األلبسة .ففي املفاوضات ،أك َد املنظامت غري الحكومية ،أو ممن يعملون بصفتهم مستشارين،
املمثلون الحكوميون عىل َّأن التوظيف يف هذا القطاع حيويٌّ ؛ لكنَّ هذه الخربات غالباً ما ُأهْ ِم َل ْت ومل ُت ْستَدعَ ومل ُتدْ َم ْج أص ًال
أ) أل َّنه يشهد كثافة يف العمل وميكنه بذلك أن يستوعب يف إعداد الربامج .وباملثل ،كان اإلقصاء نصيب الخرباء األجانب
كثرياً من السوريني ،و ب) َّ
ألن القوى العاملة يف هذا القطاع العاملني حول األردن واملنطقة ،فلم يكنْ لهم دو ٌر يف عملية
ُ
ً
َ
ً
ً
بالذات تغلب عليها العاملة املهاجرة الوافدة؛ فاالستعاضة التصميم وبذلك أهْ ِملت تحذيراتهم إهامال تاما ،وبدال من
عنهم بالسوريني يعني َّأن السوريني لن يكونوا يف منافسة يف ذلك انتهج معدّ و العقد مع األردن مبدأ ُم َع َّم ً
ام مل ينجح يف
سوق العمل مع األردنيني .لكنَّ هذا االستبدال املقرتح َّإنا تقديم دراسة كافية للعوامل الحيوية املعقدة والخاصة التي
يتضمن إغفاالً للحقوق والظروف التي َ َت ُّس القوى العاملة يتسم بها االقتصاد السيايس وسوق العمل يف األردن.
املهاجرة الحالية يف األردن ،بل َّ
إن جميع الجهود التي ا ُّت ِب َعت
يف هذا االتجاه ثبت فشلها حتى هذا التاريخ .ورغم إقامة ولذلك تبعات ظاهرة للعيان كام الحال يف الخطط الرامية إىل
معارض الوظائف وتقديم جلسات املعلومات للسوريني ،استخدام املناطق االقتصادية الخاصة عىل أ َّنها حاضنة للتغيري،
ودعوتهم لزيارة املصانع؛ مل ُي َّ
وظف مع نهاية عام  2016إال فقد كان من املتوقع أن يتمكن أصحاب العالقة املعنيني من
ثالثون سور ّياً من أصل الرقم املستهدف وهو ألفا سوري تشجيع االستثامر يف تلك املناطق خاصة يف قطاع الصناعات
يف قطاع األلبسة3،ومل يدرس أصحاب العمل الذين لديهم التحويلية التي ُي ْف َت َُض بأن ُت َو ِّف َر فرص العمل للسوريني
عامل مهاجرون حال ّياً معظمهم من جنوب آسيا إمكانية أن واألردنيني عىل ح ٍّد سواء .وكان أهم محاور هذه الجهود
يستبدلوا بهم السوريني؛ ذلك َّ
ألن ظروف العمل ال يقبل بها الرشوط التي أعاد األردن التفاوض عليها يف التجارة مع
ً
السوريون فهي تتضمن العمل لساعات طويلة ،وانخفاضا يف االتحاد األوريب التي أصبحت تسمح اآلن بتقديم االمتيازات
األجور ،وعدم تقديم الرعاية لألطفال .وقد ُف ِر َضت ظروف لألردن يف النفاذ إىل األسواق األوربية ،وذلك حرصاً للمؤسسات
العمل االستغاللية هذه عىل العامل الوافدين يف األردن منذ القامئة يف املناطق الصناعية الخاصة إذا ما َو َّظ َفت الالجئني
سنوات عدة ،وذلك حسب ما أَ َّك َده منارصو حقوق اإلنسان 4.السوريني ضمن ح ٍّد أدىن من معدالت قواها العاملة.
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لكنَّ الذي حدث كام ح َّذر الناشطون واملنظامت غري الحكومية
وخرباء سوق العمل قبل مدة طويلة َّأن أصحاب العمل يف هذه
املناطق الصناعية الخاصة َّإنا ُي َف ِّض ُلون العامل الذين ينظرون
إليهم عىل أ َّنهم منتجون ،والذين ميكنهم أن يستغلونهم بكل
بساطة و ُي ْس .فالعامل املهاجرون الذين يعيشون يف موقع
العمل منفصلني عن عائالتهم التي تعيش خارج األردن أكرث
عُ ْر َض ًة لإلجبار عىل العمل لفرتات أطول ،مام ُ ْي ِكن إجبار
السوريني الذين يعيشون يف املدن مع عائالتهم عىل ذلك ،وكان
لذلك أثر يف منع حدوث جهد توظيفي كبري املستوى لكل من
العامل األردنيني والسوريني يف جميع أرجاء قطاع الصناعات
التحويلية.
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ويتضح ذلك متاماً من خالل الجهود الرامية إىل ترسيم عمل
السوريني الذين كانوا يعملون يف األردن أص ًال يف القطاع غري
الرسمي .وقد واجه هذه املحاوالت حقيقة مفادها وجود
مجاالت كثرية يف االقتصاد األردين يف القطاع غري الرسمي أو شبه
الرسمي ،بل كانت يف ذلك منذ عقود ،وكذلك كان لكثري من
الفاعلني املعنيني حوافز قوية لرتك األمور عىل ما هي عليه ،ففي
قطاعات مثل الزراعة واإلنشاء عىل سبيل املثال غالباً ما يحصل
العامل عىل الوظيفة مبساعدة الوسطاء .وينطبق ذلك عىل
الوافدين املرصيني الذين ميثلون السواد األعظم من العاملني يف
هذين القطاعني منذ أمد بعيد بصفتهم عامل ووسطاء يف الوقت
نفسه .ويبدو َّأن إزالة العاملة املرصية وإحالل العاملة السورية
مكانها ليست من األشياء التي تنصب يف مصالحهم ،بل تخالفها
متاماً .وباملثل ،هناك أصحاب العمل يف القطاعات املختلفة ممن
يستفيدون مالياً من العمل غري الرسمي ،ومثال ذلك أ َّنهم ال
يدفعون اقتطاعات الضامن االجتامعي ،وال رسوم تصاريح العمل
(إذا ما كانت مطلوبة) من موظفيهم .أ َّما املوظفون من جهتهم
فقد ُي َف ِّض ُل َ
ون العمل غري الرسمي أل َّنه مرن ،وأل َّنه َي ِفي بحاجتهم
مقارنة مبا ُي ِكن الحصول عليه من خالل التزاماتهم بعقد لسنة
واحدة ،ولصاحب عمل محدد دون غريه ،كام تشرتطه معظم
ترصيحات العمل يف األردن .فكل واحدة من هذه املامرسات
تجعل من العمل غري الرسمي مستعصياً عىل ترسيمه.

وباملثل ،أشار أكادمييون ومزاولون إىل َّأن املناطق الصناعية
الخاصة يف األردن ويف أي مكان آخر عادة ما تخفق يف جذب
االستثامر املرغوب به أو إحداث التغيري اإليجايب عىل االقتصاد
العام .وفيام يتعلق باألردن خاصة ،أ َّكد الخرباء ال ُق ْط ِريون عىل
َّأن املناطق الصناعية الخاصة تبقى من أنواع االستثامر غري
الج َّذاب لكثري من الرشكات بسبب ارتفاع تكاليفها يف اإلنتاج
والنقل مقارنة مبنافسيها ،وأ َّكدُ وا أيضاً عىل َّأن ا ُمل َص ِّن ِعني الذين
يعملون ضمن املناطق الصناعية الخاصة غالباً ما تتجه أفكارهم
نحو األسواق ضمن املنطقة خاصة العراق وسوريا .ونتيجة
لذلك ،مل تكن لديهم الخربة الكبرية يف معايري االسترياد التي
تشرتطها السوق األوروبية املشرتكة ،وغالباً ما يفتقرون إىل أي لقد وجدت الهيئات املنفذة نفسها تواجه هذه التحديات،
فلجأت إىل الرتكيز أكرث فأكرث عىل الطرق التي ميكن من خاللها
قدرة عىل تلبية هذه املعايري والرشوط.
زيادة عدد تصاريح العمل الصادرة عىل أساس َّأن ترصيح
وهكذا ُأعيد التفاوض حول األمور التجارية بني االتحاد األورويب العمل هو الرشط األهم للحصول عىل التمويل من البنك
واألردن 5عىل عجالة إلثبات نجاح املتابعة يف هذا املوضوع ،لكنَّ الدويل وحكومات الدول املانحة .فن َّفذوا ذلك عىل سبيل املثال
ذلك مل يعالج هذه العوامل سابقة الذكر ،فلو َّأن أحداً أصغى إىل باستخدام الجمعيات التعاونية واالتحادات لتكون مبنزلة وكالء
ما قاله الخرباء الناقدون حول هذه العوامل الحيوية ،ولو أ َّنهم أصحاب العمل ولتمكني السوريني من الحصول عىل ترصيحات
بدؤوا بتنفيذ تلك اآلراء الناقدة منذ البداية ،فلرمبا كان العقد العمل يف القطاعات التي تقدم عاملة موسمية والتي ُتَ ِّكن
مع األردن قد انتهج طريقاً مختلفاً متاماً.
أصحاب العمل من االنتقال من صاحب عمل إىل صاحب عمل
آخر .ويف أثناء كل ذلك ضاعت جميع الجهود املنسقة للتعامل
الدرس الثالث :ال ينبغي إغفال األهداف الضمنية
مع الظروف التي تدفع السوريني دفعاً نحو قبول ظروف العمل
ثالثاً ،يف عملية تنفيذ العقد مع األردن ضاع كثري من اإلمكانات الخطرة والسيئة وتبقيهم هناك .ونتيجة لذلك ،يقول السوريون
التقدمية للعقد فكان كثري من أصحاب العالقة املعنيني قد الذين ُم ِن ُحوا اآلن تصاريح العمل َّأن ذلك يخفف عنهم الشعور
نظروا إىل العقد مع األردن أساساً عىل أ َّنه أداة تهدف إىل بالتعرض لخطر الرتحيل والتسفري ،لكنَّهم مع ذلك ال يجدون يف
تحسني حقوق السوريني يف العمل وظروف عملهم مع تقديم ترصيحات العمل تحسينات جوهرية عىل ظروف العمل التي
الفائدة يف الوقت نفسه للعامل األردنيني ،لكنَّ سوق العمل يتعرضون إليها ،وأ َّنهم مع كل ذلك ُي َح َّم ُل َ
ون معظم التكاليف
األردين يواجه عوامل حركية راسخة منذ أمد بعيد جعلت اإلضافية الناتجة عن املعامالت الرسمية ،مثل دفع رسوم
الهيئات املنفذة يف نهاية األمر تتخىل عن أهدافها املذكورة تلك ،الترصيحات التي ُي ْف َتَض قانوناً بأ َّنها مسؤولية صاحب العمل.
بل أصبح الوصول إىل األرقام الرسمية التي حددها املانحون وباإلضافة إىل ذلك ،تجد الفئات األخرى من السكان غري املغطاة
وهيئات التنفيذ نفسها هدفاً ُي ْع َم ْل من أجله.
بهدف تصاريح العمل ،مبن فيهم العامل األردنيون ،والعامل
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أيفور بريكيت

يعمل هذا الالجئ السوري اآلن لدى مزارع أردين بعد أن حصل (مبساعدة من صاحب العمل) عىل ترصيح للعمل من الحكومة.

الوافدون ،والالجئون غري السورينيَّ ،أن ترصيحات العمل تلك ال
تنصب يف مصلحتهم ،وال يتوقعون االستفادة منها .ونتيجة لذلك،
ُف ِق َد كث ٌري من إمكانات التقدم يف زخم الرتسيم.

الخالصة

االنطالق يف تدخالت الجهات الفاعلة اإلنسانية لتعزي سبل
كسب الرزق .وثالثاً ،يجب عىل األهداف واملؤرشات الرسمية أن
تعكس الغايات الضمنية ألي خطة كانت ،وإال لن تتحقق أبداً
أي إمكانات للتقدم .وحده التعلم واالستفادة من هذه الدروس
ثم إدراج أصوات الالجئني ووجهات نظرهم يف تدخالت كسب
الرزق هي التي سوف ُتَ ِّكن من بناء إسرتاتيجيات قادرة عىل أن
توفر فرص العمل الكريم والدائم لالجئني.

قد يكون النفاذ إىل سوق العمل من األمور الحرجة لالجئني
الذين يسعون إىل بناء حياة كرمية يف املنفى ،ولذلك يكتسب
تيسري هذا النفاذ أهمية كبرية يف إمكانية تحسني الظروف املادية
واالجتامعية والنفسية لالجئني تحسيناً كبرياً .لكنَّ ذلك ليس كاتارينا ليرن k.lenner@bath.ac.uk
بالرضورة ،إشارة إىل استنتاج قطعي َّ
بأن النجاح مكفول .فكام زميلة يف دراسات ما بعد الدكتوراه ،جامعة باث
ذكرنا يف هذه املقالةُ ،ت َق ِّد ُم لنا الخربات الحديثة يف األردن عىل www.bath.ac.uk/sps/staff/katharina-lenner/
األقل ثالثة دروس للفاعلني اإلنسانيني الذين يسعون إىل تقديم
لويس ترينر lewis_turner@soas.ac.uk
تدخالت تخص سبل كسب الرزق.
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،مدرسة
الدرس األول هو َّأن املوافقة الحكومية رضورية لتمكني حدوث الدراسات الرشقية واإلفريقية ،جامعة لندن
تدخالت سبل كسب الرزق ،لكنَّ موقف الحكومة ال يعكس بدقة www.soas.ac.uk/staff/staff102034.php
واقع التحديات املعقدة يف سوق العمل ،وال يعكس أيضاً وجهات
http://bit.ly/JordanCompact .1
نظر أصحاب العالقة املعنيني اآلخرين ،مع َّ
أن وجهات النظر  .2جاء هذا العمل بدعم من مجلس البحوث الربيطانية لبالد الشام ومجلس البحوث
تلك من األمور الحاسمة يف إنجاح التدخل .أ َّما الدرس الثاين فهو االقتصادية واالجتامعية [رقم املنحة .]1/ES/j500021
أ َّنه عىل الهيئات اإلنسانية واملنظامت غري الحكومية أن تسعى http://bit.ly/BetterWorkJordan2017 .3
Tamkeen Fields for Aid (2017) Walled in by Alienation: Working and .4
الستخدام خرباتها الحالية ومعارفها خاصة من األفراد واملنظامت Living Conditions of Migrant Workers in Jordan
من الدولة املضيفة نفسها ،حتى لو أ َّنهم تحدثوا عن مخاوفهم (محاط بأسوار التنايئ :ظروف العمل واملعيشة للعامل املهاجرين يف األردن)
إزاء العملية بدالً من أن يقدموا قبوالً حامسياً لإلسرتاتيجيات www.tamkeen-jo.org
http://bit.ly/EU-Jordan-trade .5
املقرتحة ،وال ُب َّد من فهم التحديات التي غالباً ما تكون تحديات
بنيوية وبعيدة األمد ،وال ُب َّد من أن يكون ذلك الفهم نقطة
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تصميم عقود اجتامعية لالجئني :دروس من األردن

سيندي هوانغ ونزانني آش وكاتيلني غو والورين بوست

يؤكد تحليل التقدم املحرز حتى هذا التاريخ مبوجب ال ِع ْق ِد مع األردن عدداً من أوجه القصور التي ال بد
من التصدي لها إذا ما أريد استخدام ذلك العقد كنموذج فاعل يف أماكن أخرى من العامل.

ال شـك يف َّأن فرص كسـب الرزق من أهم مق ِّومات رفاه الالجئني
واعتامدهـم على الـذات ،لكنَّ املشـكلة َّأن البلـدان املضيفة غالباً
مـا تواجـه مصاعـب كبيرة يف إحـراز تقـدم يف هذا املجـال ،خاص ًة
البلـدان التـي تشـهد ارتفاعـاً يف معـدالت البطالة وبطئـاً يف النُّمو
االقتصـادي مثـل األردن ،فيتضاعـف أثر التحديـات التي تواجهها
العاملـة املحليـة على الالجئين الذيـن يصبحـون أكثر اسـتضعافاً
عندمـا يبحثـون عـن فرص لكسـب الـرزق خاصـ ًة يف القطـاع غري
الرسـمي ،ففيـه يتعرضـون ملخاطـر االسـتغالل وإسـاءة التعامـل
وتـردي ظـروف العمـل .وانعكـس ذلـك على واقـع الفقـر بين
الالجئين السـوريني يف األردن إذ عـاش  %73منهـم تحـت خـط
الفقـر وفقـاً ألرقـام عـام  2015لرتتفـع النسـبة يف يونيو/حزيـران
1
 2017إىل .%93

األورويب مـن رصامـة قواعـد املنشـأ بهـدف تحسين وصـول
الشركات العاملة يف األردن إىل السـوق األوروبيـة ،وأصبحت
املرشوعـات التجاريـة يف املناطـق االقتصاديـة الخاصـة يف
األردن تتلقـى حوافـز لتشـغيل الالجئين مـن أجل االسـتفادة
مـن هـذه الفـرص التجاريـة ،ووافق األردن على إصدار 200
ألـف ترصيـح عمـل لالجئين السـوريني.

تقدم حاسـم تق ّيده عوائق

قطعـت السـلطات أشـواطاً طيبـة ،فقـد أصـدرت حـوايل
 83ألـف ترصيـح عمـل ،ومل تعـد تشترط ربـط تصاريـح
العمـل بصاحـب عمـل واحـد منفـرد يف قطاعـي الزراعـة
ثـم إ َّنهـا وفرت مـا يقارب  2600فرصـة تدريب
واإلنشـاءاتَّ ،
مهنـي أسـايس لألردنيين والسـوريني ،و ُف ِت َح ْ
ـت  18فئـة
أساسـية وفرعيـة جديـدة أمـام الالجئين السـوريني يف يوليو/
متـوز  2017.2وبـدأت خمـس رشكات من املناطـق االقتصادية
الخاصـة يف التصديـر .لكـنَّ التقـدم يف إنجـاز أهـداف العقـد
مـع األردن يواجـه عوائـق عـدة ،ومـا زالت حاجـات الالجئني
واألردنيين كبيرة جـداً.

ومـن هنـاُ ،أقيـم العقـد مـع األردن لتوفير حلـول مسـتدامة
لسـبل كسـب الـرزق واملسـاعدة يف رفـد خدمـات البنيـة التحتية
األساسـية لالجئني السـوريني ومضيفيهم األردنيين من خالل املنح
والقـروض ُم َيسرَّ ة الرشوط (ذات فوائد منخفضـة) للبالد .وبلغت
التعهـدات املعلنـة يف أول األمـر يف مؤمتـر دعـم سـوريا واملنطقـة
املنعقـد يف لنـدن يف فرباير/شـباط  2016مـا يبلـغ مجموعـه 1.8
مليـار دوالر مبـا فيهـا  700مليـون دوالر يف صـورة منـح ،وأشـارت فاألهـداف التـي حددهـا العقـد مـع األردن تصـب تركيزهـا
البنـوك متعـددة األطـراف إىل إمكانيـة زيـادة إقراضهـا مبـا يصـل على النتائـج املبـارشة قصيرة األجـل (مثـل عـدد تصاريـح
إىل  1.1مليـار دوالر.
العمـل الصـادرة) بـدالً مـن النتائـج بعيـدة األجـل (مثـل
فـرص العمـل املضمونـة والزيـادة يف دخـل األرس املعيشـية)،
وقـدم مرفـق التمويـل ا ُمل َيسرَّ العاملـي ( )GCFFالتابـع للبنـك ولذلـك السـبب كانـت التحليلات منـذ البدايـة غير كافيـة
الـدويل الدعـم األكرث ابتـكاراً ،فهذا املرفـق الجديد يدعـم البلدان ومل تـولِ انتباهـاً لالسـتثامرات وال للتغييرات التـي يجـب
املسـتضيفة لالجئين ذات الدخـول املتوسـطة بقـروض ُم َي َّسرة إحداثهـا يف السياسـات لتحقـق النجـاح .وهـذا يعنـي َّأن
مخصصـة يف العـادة للبلـدان منخفضـة الدخـل ويتميـز مبرونتـه بعـض التدخلات املختـارة ال تعكس بقـوة األدلة التـي تثبت
وتعـدد سـنوات متويلـه ،فغـدا بذلـك أداة رئيسـية جديـدة َّأن أيـ ًا منهـا ينجـح يف توليـد فـرص كسـب الـرزق ملجتمـع
طـول .وقـد تبنـى العقـد مـع األردن ومرفـق الالجئين واملجتمـع املضيـف ،كما أ َّنهـا ال تتصـدى للحاجـات
للتصـدي للتَّهجير ا ُمل َّ
التمويـل ا ُمل َيسرَّ العاملـي الهدفين التوءمين وهام :تلبيـة حاجات الخاصـة باملجتمعـات املتأثـرة .فعلى سـبيل املثـال ،أظهـرت
الالجئين واملجتمعـات املضيفـة ،وتعزيـز اعتماد الالجئين على االمتيـازات التجاريـة واملناطـق االقتصاديـة الخاصـة ،وهما
الـذات ،وبذلـك تتـاح الفرصـة لتحويـل األزمـة اإلنسـانية لفرصـة مجـاالن حظيـا باالهتمام األكبر ،سـج ًال عامـ ًا مختلطـاً خاصة
3
يف مجـال تحسين الفـرص الكرميـة للسـكان املسـتضعفني،
يسـتفاد منهـا يف اإلمنـاء.
كما َّأن تلـك التدخلات ال ُيحتَمـل أن ُتولِّـد مـن جـودة
ونـص العقـد مـع األردن أيضـاً على التزامـات تتجـاوز مرشوعات الوظائـف لالجئين واألردنيين على املـدى القصير أو أن
َّ
املعونـة واملسـاعدات التقليديـة .فبموجب العقـد ،خفف االتحاد تحسـنها .
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مشروع تجاري
ويف حين َّأن إصـدار مـا يقـرب مـن  83ألـف ترصيـح عمـل منـذ االقتصـاد التريك يف خلال مـا يقرب مـن  10آالف
ٍ
يناير/كانـون الثـاين  2016يعـد إنجـازاً ً
كثير مـن املواطنني األتـراك والالجئني عىل ح ٍد سـواء.
مهما ،يتضمـن هـذا الرقم يعمـل فيهـا ٌ
جميـع تصاريـح العمـل الصـادرة مبـا يف ذلـك تصاريـح العمـل
التـي ُتجـ َّد ُد سـنوياً أو كل أربعـة أشـهر للعمال ذاتهـم ،وبذلـك وال تقتصر التحديـات التـي تعيـق التقـدم على الطريقـة التـي
يكـون العـدد اإلجاميل الفعلي لتصاريح العمل السـارية (تصاريح صمـم بهـا العقـد مـع األردن فقـط لكنَّهـا تحديـات متوطنـة
العمـل التـي يعمـل مبوجبهـا الالجئـون يف الوقـت الحـايل) حوايل تتطلـب معالجـة على نطـاق أوسـع .وباملقارنـة مـع دول أخـرى
 40ألفـاً 4.أمـا بالنسـبة للقطاعـات املصرح لالجئين بالعمـل فيها يف العـامل ،ميكـن القـول َّإن منـاخ األعمال يف األردن بوجـه عـام
فما زالـت محـدودة جـداً ،مما يقلـل مـن فـرص العمـل أمـام أقـل مواتـاة يف مبـارشة األعمال التجاريـة واالسـتثامر يف القطـاع
الالجئين ويعيـق تحقيـق هـدف إصـدار  200ألف ترصيـح عمل .الخـاص التـي تعـد سـب ًال رئيسـية إليجـاد فـرص العمـل ،فالبيئـة
ومـا زال التوسـع يف القطاعـات التـي ميكـن لالجئين العمـل فيهـا التنظيميـة املعقـدة ومعـدالت الرضائـب التجاريـة املرتفعة سـببا
قـارصاً على الوظائف متدنية املهـارات .وباإلضافـة إىل ذلكُ ،و ِّج َه إحجـام املسـتثمرين عـن افتتـاح مرشوعـات تجاريـة يف األردن،
كثير مـن تصاريـح العمل نحـو إضفـاء الطابع الرسـمي للوظائف مما يدفـع بعـض املسـتثمرين إىل البحـث عـن أماكـن أخـرى يف
ٌ
غير الرسـمية املوجـودة بالفعل بـدالً من إصـدار تصاريح جديدة املنطقـة مثـل الخليـج .وإذ إ َّنـه ال توجـد عصـا سـحرية إليجـاد
ينخرطـون يف مسـارات جديـدة للعمـل الرسـمي .ويعـد إضفـاء فـرص عمـل وإحـداث تنميـة اقتصاديـة ،ينبغـي إيلاء مزيـد من
كثير االهتمام إىل الكيفيـة التـي ترتبـط بهـا الجهود املتصلـة بالالجئني
الرسـمية للعمـل غير الرسـمي خطـوة مهمـة ،إذ يرغـب ٌ
مـن الالجئين يف تحويـل أعاملهـم مـن القطـاع غير الرسـمي إىل بالتحليلات والخطـط املرتكـزة على تجـارة أوسـع نطاقـاً ،وعلى
الرسـمي ألن ذلـك يعنـي بالنتيجـة تحسين أجورهـم ،والحـد من االسـتثامر ،وتعزيـز النمـو.
االسـتغالل ،وتحسين جـودة ونوعيـة الوظائف .لكن ذلـك اإلجراء
ال يعالج سـوى جزءاً واحداً فقط من مشـكلة العاملة ،وسيسـتمر إنجاح عمل العقود
التعثر يف النهـوض بسـوق العمل ما دامت تصاريـح العمل تصدر إلدخـال التحسـينات يف ضـوء التحديـات التـي تواجـه األردن
لألعمال املوجـودة بالفعـل دون إيجـاد فـرص عمل جديـدة لكل والبلـدان األخـرى التـي تسـتضيف أعـداداً كبيرة مـن الالجئني ،ال
بـد مـن إيجاد رشاكـة وإرادة سياسـيتني من الحكومـات املضيفة،
مـن الالجئين واملضيفني.
والجهـات املانحـة ،والجهـات الفاعلـة اإلنسـانية واإلمنائيـة،
ويف معظـم الحـاالت ،يواجـه الالجئـون السـوريون عوائـق ال والقطـاع الخـاص .فعندمـا تكـون هنـاك جهـود كافيـة للتصـدي
ُيسـتَهان بهـا عنـد إقامـة املرشوعـات التجارية .ومـع َّأن الحكومة للعوائـق العمليـة والسياسـية ،ميكـن للعقـود أن تصبـح وسـيلة
األردنيـة ،مبوجـب العقـد مـع األردن ،وافقـت على السماح فعالـة لتوفير فـرص إمنائيـة لـكل مـن الالجئين واملجتمعـات
لالجئين برتخيـص مرشوعاتهـم التجاريـة القامئـة إ َّال َّأن الغمـوض املضيفـة.
يبقـى يخيـم على مـدى تنفيـذ هـذه السياسـة ،.فمـن أجـل
افتتـاح مشروع تجـاري ،ينبغـي على الالجئين إثبـات حيازتهـم ولكي تنجـح العقـود يف تحقيـق مـا تصبـو إليـه ،ال بـد لهـا مـن
على مبلـغ كبير جـداً مـن رأس املـال االسـتثامري للحصـول على توضيـح النواتـج التـي تسـترشفها للمجتمعين الالجـئ واملضيف،
الوضـع الخـاص باملسـتثمرين ،وعليهـم أيضـاً تقديـم وثائق تثبت وتحسين جمـع املعلومـات واألدلـة والتشـارك بهـا ،وتحديـد
قانونيـة إقامتهـم (التـي ال ميلكهـا كثير مـن الالجئني السـوريني) .العوائـق التـي تواجـه االندماج االقتصـادي واالجتامعـي وتوثيقها
وقـد ُي َ
شترَط عىل الالجئني السـوريني مشـاركة األردنيين من أجل بـكل شـفافية ،وتقديـم مجموعـة مشتركة مـن األسـس املرجعية
فتـح مشروع تجـاري يتمتـع بصفـة قانونيـة ،ولكـنَّ هـذا الرشط لقيـاس الربامـج عىل ضوئهـا .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن يسـاعد
قـد يعـرض الالجئني لخطـر الوقوع ضحيـة االسـتغالل ،وقد تعيق إنشـاء مجالـس للإدارة يشـارك فيهـا أطـراف مصلحـة متعـددون
هـذه التأخيرات أو العوائـق الالجئين الذيـن يسـعون إىل إضفـاء بقيـادة الحكومـات املضيفـة يف تنظيـم مشـاركة الجهـات الفاعلة
الرسـمية ملرشوعاتهـم التجاريـة القامئـة منو السـوق املحلي ،أل َّنها مثـل املنظمات الدوليـة غير الحكوميـة ،والجهـات الفاعلـة
تعنـي إقصـاء السـوريني عـن املشـاركة الكاملـة يف االقتصـاد مـع املحليـة ،واملؤسسـات الدوليـة ،والجهـات املانحـة يف إدارة هـذه
أ َّنهـم قـادرون على أن يكونوا مسـاهمني أقويـاء بصفتهم منتجني املجالـس .فغالبـاً مـا يغيـب التوفيـق بين األهـداف واألولويـات
ومسـتهلكني يف مجتمعـات األردنيين املضيفـة .ويتناقـض هـذا نظـراً لوجـود كـم هائـل من الفاعلين العاملين يف بلد مـا ،بل قد
حجب عن النقاشـات خاص ًة
الوضـع يف األردن مـع الوضـع يف تركيـا ،فقـد اسـتطاع
ُ
أصحـاب ُيغ َّيـب دور جهـات فاعلة أساسـية و ُت َ
األعمالِ السـوريون اسـتثامر أكثر مـن  334مليـون دوالر يف َّأن الالجئين يقعـون خـارج نطـاق آليـات املسـاءلة بين الدولـة
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واملواطنين ،ومـن ثـم يقعـون خـارج نطـاق اتفاقـات التمويـل وذلـك مـا يجعلهـا قـادرة على االسـتفادة مـن آليـات التمويـل
5
االعتياديـة بين الجهـات املانحـة والحكومـات املضيفة .أمـا إذا ما والعمـل نحـو تحقيق الحلـول املسـتدامة.
ُو ِّف َقـت األولويـات مـع العمليـات ،فسـيفتح ذلك باب النقاشـات
حـول السياسـة واملامرسـة ،وعندها ميكن ملجلـس إدارة متعدد يف سيندي هوانغ chuang@CGDEV.ORG
أصحـاب املصلحـة املشـاركني بـه أن يضمن وجود جميـع الجهات زميلة سياسات رئيسية ،مركز التنمية العاملي www.cgdev.org
الفاعلـة املطلوبـة على طاولـة املفاوضـات ،كما ميكـن أن تكـون
هـذه املجالـس مبنزلـة آلية للمسـاءلة وطريقة رسـمية ثابتة تتيح نزانني آش nazanin.ash@rescue.org
نائب الرئيس للسياسة العاملية واملنارصة ،لجنة اإلنقاذ الدولية
للمعنيين مـن خاللهـا تقديـم التغذيـة الراجعة.
www.rescue.org

ورغـم أوجـه القصـور التـي ظهـرت يف السـنة األوىل مـن تطبيـق
العقـد مـع األردن ،فهـو تغير طيـب ليـس مـن ناحيـة األزمـة
السـورية فحسـب وإمنـا أيضـاً كنمـوذج إلبـرام اتفاقـات عقـود بروفيسورة باحثة ،مركز التنمية العاملي
الالجئين يف جميـع أنحـاء العامل .أما بالنسـبة للدروس املسـتفادة
مـن العقـد مـع األردن ،فيمكـن االسرتشـاد بهـا مسـتقب ً
ال يف إجراء الورين بوست lauren.post@rescue.org
املفاوضـات سـواء يف األوضاع التي طـال أمدها أم كأداة للتخطيط مسؤولة السياسات واملنارصة ،لجنة اإلنقاذ الدولية
املبكـر لألزمـات التـي قد يطـول أمدهـا ،فالعقود ال تالئـم جميع
https://reliefweb.int/report/jordan/unhcr-jordan-factsheet-june-2017 .1
ً
ً
األوضاع ،إذ إ َّنها تتطلب اسـتثامرا ً سياسـيا وماليـا كبرياً .ومع ذلكhttp://bit.ly/EEAS-Jordan-2017 .2 ،
ميكـن أن تسـاهم العقـود يف فتـح آفـاق سياسـية الزمـة لتغيير IRC (2017) Evidence Based Policy Review: The Jordan Compact .3
السياسـة وإقامـة رشاكة جديدة ومبتكـرة والتوصل إىل االتفاقات( .مراجعة السياسات املبنية عىل األدلة :العقد مع األردن)
http://bit.ly/IRC-JordanCompactEvidence
فعمليـة تطويـر العقـد وتنفيـذه تتطلـب جمـع الجهـات الفاعلة http://issues.newsdeeply.com/the-compact-experiment .4
الرئيسـية معـاً مبـا فيهـا الحكومـة املضيفـة ،والجهـات الفاعلـة  .5ملزيد من املعلومات ،انظر
اإلنسـانية واإلمنائيـة ،والجهات املانحة ،والقطاع الخاص ،لتسـهيل (2017) Refugee Compacts: Addressing the Crisis of Protracted Displacement,
Center for Global Development and International Rescue Committee
إجـراء النقاشـات وإقامـة الرشاكات التـي ما كان يتسـنى حدوثها (عقود الالجئني :مواجهة أزمة التَّهجري ا ُملط َّول)
لـوال ذلـك .ومـن مزايـا العقـود أ َّنهـا قـادرة على التوفيـق بين www.cgdev.org/sites/default/files/Refugee-Compacts-Report.pdf
الحوافـز ومتتني املسـاءلة ،وتشـجيع االسـتثامر يف القطـاع الخاص،
كاتيلني غو kgough@CGDEV.ORG

تركيا :بني حسن الضيافة والعداء

مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان

أحدثت املستجدات السياسية األخريى والتغريات يف قانون اللجوء يف تركيا أثراً ضاراً جداً يف سالمة الالجئني
ويقينهم القانوين يف تركيا.
مـع اسـتمرار االضطرابـات يف الرشق األوسـط وإغلاق الطريق
أمـام أوروبـا مـن الناحيتين العمليـة والقانونيـة ،ال مفـر مـن
أن تسـتمر تركيـا يف وضعهـا الحـايل كبلـد يـؤوي أكبر عـدد
مـن الالجئين 1يف العـامل ،ومن هنا تكتسـب وظائفيـة منظومة
اللجـوء الرتكيـة وفعاليـة الحاميـة هنـاك أهميـة قصـوى لـدى
جميـع األطـراف املعنيـة.

ويف عـام  ،2014دخـل قانـون األجانـب والحاميـة الدوليـة يف
تركيـا ح ِّيـز النفـاذ ليزيـد مـن درجـة اليقين القانـوين لطالبـي

اللجـوء والالجئين ،فهـذا القانـون يرسـخ حقـوق الالجئين
ومينحهـم بذلـك القـدرة على إنفاذ هـذه الحقـوق يف املحاكم
الوطنيـة ،كما أ َّنـه يزيـد مـن القـدرة على التنبـؤ مبـا سـتؤول
إليـه القـرارات اإلداريـة ومـدى مالمئتهـا للقانـون ،لكـنَّ تركيـا
وضعـت تحفظـاً جغرافيـاً عنـد تصديقها عىل اتفاقيـة الالجئني
لعـام  1951فهـي لـن متنـح صفـة اللجـوء إال للقادمين مـن
البلـدان األوروبيـة ،يف حين أ َّنهـا متنـح القادمين مـن أماكـن
أخـرى إذا اسـتوفوا الشروط الرئيسـية لصفـة الالجـئ صفـة
‘الالجـئ املرشوطـة’ ،وضمـن الحاميـة املؤقـت التـي متنحهـا
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رص ً
احـة السـوريني الذيـن أعيـدوا إىل تركيـا مـن جـزر بحـر
2
إيجـة مبوجـب اتفـاق أبرمتـه تركيـا مـع االتحـاد األورويب.
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املوظفين العاملين لـدى املؤسسـات الحكوميـة وذلك تسـبب
بـدوره بأثـر سـلبي يف تطويـر الهيكليـة املؤسسـية الجديـدة
املعنيـة مبتابعـة تنفيـذ القانـون الجديـد وإدارتـه ،ثـم َّ
إن
الكـم الكبير مـن املعـارف التـي ُب ِن َيـت مـن خلال مرشوعات
التوءمـة مـع املنظامت غير الحكومية أو املؤسسـات يف الدول
األعضـاء يف االتحـاد األورويب فضاعـت و ُف ِق َـدت ،فلـم تعـد
القـرارات ُتت َّّخـذ يف وقتهـا ،وتراكمـت طلبـات اللجـوء لدرجـة
جعلـت الجهـات املسـؤولة يف بعـض املناطـق اإلداريـة ترفـض
قبـول أي طلبـات جديـدة ،حتـى لـو كان رفضهـا غير رسـمي،
لحين االنتهـاء مـن دراسـة الطلبـات الحاليـة املرتاكمـة والبت
بهـا جميعـاً.

صحيـح َّأن القانـون الجديـد قـد جـاء ببعـض التحسـينات
بشـأن الوضـع القانـوين لطالبـي اللجـوء والالجئين يف تركيـا،
لكـنَّ سلسـلة مـن األحـداث املسـتجدة أثـرت تأثيراً كبيراً يف
إمكانيـة تنفيـذه ،فسياسـة إغلاق الحدود يف كثري مـن البلدان
األوروبيـة ومـا نتـج عنهـا مـن تزايد يف أعـداد الالجئين الذين
ال شـك يف أ َّنهـم سـيبقون يف تركيـا أدت إىل تغيير يف املواقـف
بين السـكان املضيفين الذين َف ُ َ
تر ترحيبهم بالالجئين عام كان
عليـه الحـال عنـد بـدء وصـول الالجئين إىل تركيـا يف عامـي ودخلـت البلاد حالـة الطـوارئ منـذ  21يوليو/متـوز 2016
 2011و ،2012ويضـاف إىل ذلـك وجـود نزاعـات داخليـة نتيجة محاولة االنقالب الفاشـلة يف  15يوليو/متوز ،واسـتدعت
على املسـتوى الحكومـي مما أدى إىل تغير ملمـوس وكبير يف وقـف اإلجـراء االعتيادي يف سـن الترشيعات واسـتعاضت عنه
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أندرو مكونيل

ليفينت توبشو يلعب مع الجئني سوريني يافعني يف السكن الذي قدمه لهم يف توربايل ،تركيا .والسيد توبشو أحد أفراد مجموعة من األصدقاء عىل الفيسبوك أنشؤوا رابطة أسموها االتحاد والتضامن ملساعدة
املحتاجني .وأعاد السيد توبشو مع أصدقائه ترميم بناء مهجور لتأهيله لسكن عدة عائالت .وهو يوظف أيضاً ستة سوريني يف مصنعه .يقول« :العمر واحد ،وعلينا واجب املساعدة».
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باملراسـيم الرئاسـية التـي تنظـم مجـاالً معينـاً مـن القانون
أو تعدلـه وتحـد مـن الحقـوق والواجبـات السياسـية ومن
ذلـك أ َّنـه ميكـن للمرسـوم الرئـايس أن يحـد مـن حقـوق
القادمين إىل تركيـا بحثـاً عـن الحاميـة ،أ َّمـا الضوابـط
الرقابيـة الدميقراطيـة والدسـتورية عىل العمليـة الترشيعية
فهـي يف أدىن وضـع لهـا حاليـاً.

َّ
التحيل و اإلعادة القرسية

الخاضعـة للتحقيـق وازداد عـدد املعتقلين مـن كوادرهـا
و/أو قوبـل طلـب تجديـد تسـجيلها الرسـمي بالرفـض،
ً
علما أ َّنهـا ال تسـتطيع مامرسـة نشـاطها يف تركيـا دون
ذلـك التسـجيل أو عمـدت السـلطات إىل إلغائـه أو تعليقه
مـدة طويلـة مـن الزمـن .وعلى وجـه الخصـوص ،تقـع
تحـت تلـك املخاطـر املنظمات الدوليـة غير الحكوميـة
التـي قدَّ مـت املسـاعدات اإلنسـانية عرب الحدود يف سـوريا
والتـي تسـجلت رسـمياً يف مـدن رشق تركيـا مثـل غـازي
عنتـاب ،بـل تواجـه أيضـاً مامرسـات محبطـة إىل درجـة أن
كان الحظـر مصير بعضهـا فلـم ُيسـ َمح لهـا بعـد ذلـك من
العمـل يف تركيـا .وحتـى املنظامت غير الحكومية وإن كان
معظمهـا مسـموح لهـا يف االسـتمرار يف نشـاطاتها فنطاقهـا
محـدود ويفتقـر للتنسـيق ،ثـم َّ
إن كوادرهـا تعتمـد يف
أغلـب األحيـان على التدريـب التمويـل مـن املنظمات
الدوليـة غير الحكوميـة ،وهذا مـا يجعل لوجـود املنظامت
الدوليـة غير الحكوميـة أهميـة قصـوى لكي تتمكـن مـن
توفير الحاميـة الفعالـة لالجئين يف تركيـا.

دخ َلـت على القانـون التريك
على إثـر التعديلات التـي ُأ ِ
لألجانـب والحاميـة الدوليـة مبوجب املرسـوم الرئايس شـهر
أكتوبر/ترشيـن األول  ،2016يجـوز للسـلطات إصـدار قرار
إزالـة مبـارشة ألي شـخص متقـدم بطلـب للحاميـة الدولية
أو أي مسـتفيد منهـا إذا اشـتبه بأ ّنـه متـورط يف منظمات
إرهابيـة أو إجراميـة أو إذا كان ممـن ُي ِّثلـون خطـراً على
النظـام العـام أو السلامة العامـة أو الصحـة العامة ،وحتى
لـو وضعنـا جانبـاً املسـألة اإلشـكالية لتفسير املصطلحـات
مثـل ‘اإلرهـاب’ و ‘السلامة العامـة’ وفقـاً للقانـون التريك،
يفتـح هـذا املرسـوم الرئـايس البـاب أمـام التعـدي على
مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان
قانـون اللجـوء الدويل.

margarite.zoeteweij@unifr.ch

ففـي بعـض األحيـان ،خاصـة عنـد الحديـث عـن الذيـن زميلة باحثة ،املركز الوطني للكفاءة يف بحوث الهجرة ودراسات
كانـوا يعملـون يف السـابق لـدى املنظمات الدوليـة غير التحركات ورئيسة قسم القانون األورويب وقانون الهجرة األورويب،
الحكوميـة التـي مل تعـد تركيـا ترغـب بهـم ،صـدرت أوامـر جامعة فريبورغ.
الرتحيـل إىل سـوريا التـي ميكـن تنفيذها حتـى دون اللجوء http://nccr-onthemove.ch
إىل القضـاء .وعلى أيـة حـال ،ميكـن الطعن يف قـرار اإلزالة
 .1وفقاً لبيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،تستضيف تركيا ما
َ
ً
ً
مـن خلال إجـراء اسـتُح ِدث قريبـا نسـبيا يف تركيـا وميكـن يربو عن  3.4مليون الجئ بينام تُقدِّر السلطات الرتكية والباحثون األتراك ذلك العدد بـ
اسـتخدامه لتعليـق الرتحيـل إىل سـوريا مبوجـب القانـون  3.9مليوناً.
الـدويل ،وعندمـا يكـون الرتحيـل إىل دولـة أخـرى تعدُّ هـا  .2تركز هدف بيان االتحاد األورويب-الرتيك املشرتك يف مارس/آذار  2016عىل إيقاف
ُ
تدفق الهجرة غري النظامية نحو أوروبا عرب تركيا http://bit.ly/EU-Turkey-2016
ً
تركيـا دولـة آمنة ،لكنَّ املشـكلة َّ
أن قليال جـدا ً من املحامني انظر تونابويلو س .وألبس ج‘ )2017( .االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا :ماذا يحدث
يف تركيـا يعلمـون بوجود هذا اإلجراء الـذي يجهل بوجوده للعائدين إىل تركيا؟’ نرشة الهجرة القرسية ،العدد 54
أيضـاً الالجئـون أنفسـهم .ومن هنـا ،يتعاظم خطـر اإلعادة www.fmreview.org/ar/tunaboylu-alpes
القرسيـة أكثر مما مضى نتيجـة السـتمرار حالـة الطـوارئ
يف تركيـا.
هل ميكن لنرشة الهجرة القرسية أن تدعم طلباً لك للحصول
عىل التمويل؟
اآلثار املرتتبـة عىل املنظامت غري الحكومية
تفـرض حالـة الطـوارئ ومـا ينتـج عنهـا مـن مشـهد قانوين
ُأد ِر َجت نرشة الهجرة القرسية يف عدة مناسبات يف طلبات متويل
وسـيايس مصاعـب كبيرة على املنظمات غير الحكوميـة الربامج واألبحاث الناجحة مبا يحقق الفائدة لكل األطراف .فإذا
مـن ناحيـة مسـايرة التغيرات يف الترشيعـات ذات الصلـة كنت متقدماً بطلب للحصول عىل متويل خارجي ،فه ّال تك َّرمت
وتوفير املسـاعدة واملشـورة القانونيـة الفعالـة لالجئين بإدراج نرشة الهجرة القرسية يف مقرتحك (ويف موازنتك) لتعزيز نرش
وطالبـي اللجـوء ،كما َّ
أن السـلطات بـدأت تنظـر بعين املعلومات والنتائج وآثارها؟ يرجى مراسلة أرسة التحرير عىل الربيد
الشـك والريبـة إىل عمـل كثير مـن املنظمات الدوليـة غري اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk
الحكوميـة ،فـازداد عـدد املنظمات الدولية غير الحكومية
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شباب الالجئني والبطالة واإلرهاب :الخرافة ومواجهتها
درو ميخائيل وجويل نورمان

يرتبط ذكر الشباب الالجئني بارتفاع مخاطر اإلرهاب و/أو االستغالل ،لكنَّ األبحاث تشري إىل َّأن البطالة ما
هي إال واحدة من مجموعة من العوامل التي ُتن ِتج اإلحباط بني الالجئني الشباب.
البطالة بني الشباب الالجئني أمر غالباً ما ُير َبط بينهم وبني
اإلرهاب ،إذ ُي َ
نظر إىل العاطلني عن العمل من شباب الالجئني عىل
ُ
َّ
أ َّنهم أهداف سهلة ملجنِّدي العمليات العسكرية عىل اعتبار أنهم
يك ِّونون فئة يسهل استدراجها بتقديم إغراءات الحوافز املالية
أو دغدغة عواطف الهدف يف الحياة أو ال َه ِو َّية االجتامعية .لكنَّ
البحث الذي أجريناه يشري إىل غري ذلك ،إذ ليس هناك أية عالقة
سببية مبارشة بني الالجئني الشباب والتطرف ،كام َّإن البطالة بحد
ذاتها ليست إ َّال عام ًال واحداً ال غري من مجموعة عوامل عدة تقود
1
إىل التطرف.
وال نشكك يف َّأن فرص العمل الحقيقية للشباب الالجئني محدودة

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا واملواطنني أيضاً ،لكنَّ
الالجئني شعروا عىل وجه الخصوص بوطأة التهميش السيايس.
وذكر املشاركون عنارص عدّة لإلقصاء السيايس ،ور ّكزوا من بينها
عىل الفساد يف أجهزة الدولة وبرامج الشباب التي متنح املزايا
لسكان الحرض ولألثرياء وسياسات الرشطة التي تعامل معظم
الشباب و/أو الالجئني عىل أنهم مصدر للتهديد ،وأيضا غياب
فضاء مامرسة املعارضة السياسية .فهذه السياسات تذكري خيبة
األمل التي يشعر بها الناس إزاء أجهزة الدولة ومؤسساتها وقد
تدفع الشباب نحو استكشاف مسارات أخرى لإلدماج أو أماكن
أخرى تقبل بهم.

بالفعل ،ففي لبنان ،مث ًال ،ليس من بني الالجئني السوريني أكرث االستجابات والتوصيات

من النصف ممن هم يف فئة النشطني اقتصادياً ،ثلثهم قادر عىل
الحصول عىل العمل ،واألغلبية الساحقة منهم يعملون يف القطاع
غري الرسمي ويف األعامل التي ال تتطلب مهارات كبرية2.ومع ذلك،
هناك تحديات تواجه الالجئني الشباب تتعلق بالقيود املفروضة
عىل الحركة والتوظيف ،وهي تحديات تعكس ما يواجهه السكان
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وعىل األخص منهم فئة الشباب.
فمعدالت البطالة يف لبنان ،مث ًال ،ارتفعت إىل قرابة  %20يف حني
ُتقدَّر معدالت البطالة بني الشباب بـ  ،%34وال تختلف األرقام كثرياً
عام عليه الحال يف األردن3.وكذلكُ ،يقدَّر َّأن أعداد العاطالت عن
العمل (اإلناث) ال تقل عن ضعفي عدد العاطلني من الذكور .ويف
األوضاع التي تعم فيها البطالة العامة ،تقع الفئات األقل قدرة
واألضعف من ناحية رأس املال االجتامعي (مثل الالجئني الشباب)
يف مواقف تجعلها أكرث ترضراً.

تتمثل االستجابة الظاهرية املنطقية لهذه املسألة يف املشاركة
بالربامج التنموية لتوفري تدريبات املهارات للشباب الالجئني من
أجل تحفيز قدراتهم عىل الحصول عىل الوظيفة .لكنَّ مثل هذه
التدخالت قد ُيساء توجيهُها ألسباب عدَّ ة :أولها َّإن التدخالت
التي تسعى لتوفري التدريب يف غياب الوظائف قد تزيد الطني
بلة ألنها قد تساهم يف زيادة السكان املؤهلني زيادة عن الحاجة،
رتجم مهاراتهم
وقد تزداد بالنتيجة أعداد املحبطني عندما ال ُت َ
املكتسبة إىل الواقع العميل عن طريق تأمني العمل لهم .وثانيها
َّأن التدخالت التي متنح املزايا لجموع الالجئني دون العمل يف
الوقت نفسه عىل تحسني فرص السكان املحليني قد تساهم
بالنتيجة يف زيادة مستوى التوتر بني املجتمعات عندما يعتقد
أبناء املجتمع املضيف َّأن الالجئ بات ‘يرسق’ العمل منه .وثالثاً،
هذه التداخالت وحدها ال ميكنها معالجة املشكالت الهيكلية
التي لها دور يف فقدان الوظائف مبا يف ذلك الفساد والواسطة
ضمن املؤسسات الحكومية والقطاعات األخرى.

عبوا عن شعورهم َّ
بأن الشباب
لكنَّ املشاركني يف مجموعات تركيزنا َّ
كانوا أكرث تعرضاً عند تضافر عدة عوامل معاً مبا فيها ،عىل سبيل
املثال ال الحرص ،البطالة وقالوا َّإن التفاعل بني تلك العوامل هو ما وكام َّأن هناك كثرياً من العوامل املحركة لتعرض الشباب للتطرف،
ُين ِت ُج حساً باالنعزال أو اإلقصاء ،ذلك الشعور كشعور من يقع يف هناك تدخالت أيضاً ُتن َّفذ عىل مستوى املجتمعات املحلية
الحرمان النسبي أو التهميش االجتامعي أو اإلقصاء السيايس.
ملعالجة هذه املسائل بفعالية أكرب .وقد عزمت بعض املنظامت
وبعض القادة معهم عىل مواجهة التطرف العنيف مبارشة وذلك
ووفقاً للمشاركني يف بحثنا ،كان اإلقصاء السيايس عىل وجه بالعمل أساساً مع املحاربني السابقني والشباب املستخطرين
الخصوص واحداً من العنارص التي أغفلتها الدول واملنظامت ومبادرات بناء السالم وفض النزاعات ،لكنّ معظم تلك التدخالت
الدولية ومل تهتم بها يف معرض جهودها ملحاربة التطرف .ومجدداً ،تواجه التطرف بطريقة غري مبارشة متاماً وذلك عن طريق توفري
ضم أيضاً الشباب الحلول لتمكني الشباب وإرشاكهم.
مل يكن اإلقصاء السيايس مقترصاً عىل الالجئني بل َّ
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وتتضمن أكرث التدخالت الناجعة التي قدمت آثاراً إيجابية الشباب من خالل برامج التدريب عىل املهارات القيادية والتدخالت
التدخالت النفسية-االجتامعية والرتويج لألمل وإيجاد الفرص يف مجال الفنون والربامج الرياضية واملشاركة املدنية التي تناهض
للتنمية االجتامعية-االقتصادية واملشاركة املدنية .وم َّثل قادة جهود التجنيد املتطرف واالستغالل.
املجتمع املحيل مبن فيهم من املعلمني والباحثني االجتامعيني دوراً
َّ
محورياً يف إنجاح التدخالت التي الحظناها ،وباملثل كان للعالقات خالصة القول إن الحديث القائم عىل أساس ‘الالجئون الشباب
الشخصية وبناء رابطة بني أفراد مجتمع الالجئني دور حاسم يف منع كخطر’ ُيج ِّرم قبل األوان الشباب تحت ذريعة األمن ويزيد من
تجنيد الشباب املستخطرين الذين يستهدفهم املتطرفون.
التهميش ويشجع التطرف ،بل يحد من حريات النساء التي سوف
تقيدها املخاوف األمنية .ولذلك يجب إعادة تأطري الحديث عن
وبنا ًء عىل النتائج التي توصلنا إليها ،خلصنا إىل َّأن البطالة ال ترتبط الشباب مبا يعالج قضايا الشباب الالجئني يف سياق أوسع يضم
ارتباطاً مبارشاً بالتطرف بني الالجئني وال بني شباب منطقة الرشق التحديات االجتامعية والسياسية التي تواجه الشباب عا َّمة يف
األوسط وشامل أفريقيا َّ
وأن منع التطرف العنيف يتطلب إعادة منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ويجب يف الوقت نفسه
ً
النظر يف السياسات الحالية وفقا ملا ييل:
السعي لتحديد الفرص لتمكني الشباب وتعزيز قدراتهم القيادية
يف سياقاتهم املحلية والوطنية.
التعليم والتدريب عىل الوظائف حل ل َّكنه ال يكفي .فضامن وصول
الالجئني الشباب إىل التعليم من األمور البديهية والحيوية لتحررهم درو ميخائيل
وتسهيل حركتهم ،لكنَّ الطلب الحايل عىل العمل يف دول منطقة drewmikhael@gmail.com @DrewMikhael31
الرشق األوسط وشامل أفريقيا يفوق بكثري ما هو معروض منه.
جويل نورمان j.norman@qub.ac.uk @DrJulieNorman2
ينبغي للتدخالت القامئة عىل العمل أن تجمع بني التدريب عىل
العمل مع إيجاد فرص العمل للرجال والنساء ولالجئني وغري زميال بحث ،معهد السيناتور جورج ج ميتشيل للسلم
الالجئني عىل حد سواء .فيجب أن تكون الوظائف أكرث إتاحة واألمن والعدالة العامليني ،جامعة كوينز يف بلفاست
للمجموعات املقصاة من خطط التوظيف مبن فيهم املجتمعات www.qub.ac.uk/Research/GRI/mitchell-institute
الريفية وغري الناطقة باإلنجليزية.
 .1بنيت النتائج عىل البيانات املأخوذة من مجموعات َّ
التكيز التي قدَت يف لبنان
التدخالت الخارجية ال تكفي .عىل الدول أن تتحدى منظومات
الواسطة لتدعيم املؤسسات دون الوطنية ومن َث َّم زيادة ثقة
املواطنني بها ،وميكن للمجتمع الدويل أن يقدم الدعم لربامج
الحكومات املحلية بتأسيس آليات قوية لتعزيز الشفافية.
ال بد من توفري مزيد من الدعم للمنظامت غري الحكومية املحلية
والباحثني االجتامعيني ألنهم يقدمون الفرص البديلة إلمناء الالجئني

خيارات الوصول إىل نرشة الهجرة القرسية

•قراءة كل عدد منفرد عىل موقع النرشة عىل اإلنرتنت بنسق
 HTMLأو www.fmreview.org/ar :PDF
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(ثم ابحث عن ‘ )’forced migration reviewلالستامع إىل
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عُ ِ
وتونس واألردن يف إطار مرشوع طاقة للشباب ( )Power2Youthأطلقه االتحاد األورويب
(www.power2youth.eu), Club de Madrid’s media messaging for CVE
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بحوث أخرى.
 .2منظمة العمل الدولية
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للمه ََّجرين السوريني
تثبيت ال ُه ِو َّية القانونية ُ

مارتن كالترباك والورا كونيال وباوال بارسانتي وتينا جيويس

بعد سبع سنوات من ال ِّنزاع ،هناك أثر ضار خطري واقع عىل كثري من السوريني ويحد من قدرتهم عىل
إثبات هُ ِو َّيتهم القانونية.

ُي َ
نظـ ُر إىل ال ُه ِو َّيـة القانونيـة على أ ّنهـا حـقٌ أسـايس مـن حقـوق
اإلنسـان ،فهـي التـي تسـمح لنـا السـفر والعمـل وااللتحـاق
باملدرسـة والـزواج وإثبـات النسـب وتل ّقـي الرعايـة الصحيـة
واالسـتفادة مـن الخدمـات الحكوميـة والتصويـت يف االنتخابـات
وتثبيـت حقـوق امليراث ورشاء املمتلـكات وبيعهـا ،فهـي متـس
كل مفصـل مـن مفاصـل حياتنـا .وبينما يسـ ِّلم البعض َّ
بـأن الحق
بالهويـة القانونيـة حـقٌ مفـروغ منـه ُي َح ِّصلـه األفـراد مـن خلال
إصـدار شـهادات امليلاد وبطاقـات ال ُه ِو َّيـة وجـوازات السـفر،
ليـس األمـر بتلـك السـهولة للسـوريني ا ُمله َّجريـن .فبعد نحو سـبع
تدمير أو إغلاقٍ ملكاتب
سـنوات مـن النِّـزاع ومـا تر ّتب عليـه من
ٍ
األحـوال املدنيـة ومع التعقيـدات املالزمة إلصـدار الوثائق لالجئني
يف البلـدان املضيفـةُ ،ي َعـدُّ إثبـات الهويـة تحديـاً رئيسـياً يجا ِبهُـه
الالجئـون باسـتمرار.

وعلى الصعيـد الـدويلُ ،كـ ِّرس الحـق يف ال ُه ِو َّيـة القانونيـة يف
القانـون الـدويل ،إذ يشير العهـد الـدويل الخاص بالحقـوق املدنية
والسياسـية إىل حـق جميـع األفـراد باالعتراف بهـم أمـام القانون.
وتؤكـد االتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل على الحق يف تسـجيل
املواليـد كما ينـص اإلعلان العاملي لحقوق اإلنسـان على الحق يف
الجنسـية .لكـنَّ الوضـع القانـوين والسـيايس املعقـد داخـل سـوريا
وخارجهـا يحـول دون إعمال تلـك الحقـوق ويجعـل منهـا تحديـاً
أمـام كثير مـن الناس.
فحسـب ما تشير له اإلحصـاءاتُ ،يقدَّر مجموع األطفـال الالجئني
السـوريني يف املنطقـة ممـن تقـل أعامرهـم عـن أربعـة أعـوام
 700ألـف طفـل مـن بينهـم  300ألـف طفـل ُولِـدوا يف املنفـى
كالجئين وال ميتلـك معظمهـم شـهادات ميلاد .ووفقـاً للدراسـات
االسـتقصائية التـي أجراهـا املجلـس الرنويجـي لالجئين ،فـإن %70
مـن الالجئين السـوريني ال ميتلكـون بطاقـات ال ُه ِو َّيـة كما أن أكثر
مـن نصـف املتزوجين ال ميتلكـون أي إثبات عىل زواجهـم 1.كام مل
يتمكـن  %94مـن الالجئين السـوريني يف لبنـان من تلبيـة الرشوط
2
اإلداريـة الرضوريـة مـن أجـل إصـدار شـهادات ميلاد ألطفالهـم،
وتقـدر املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين
ّأن  %30مـن األطفـال الالجئين السـوريني يف األردن ال ميلكـون
شـهادات ميلاد .وينطـوي على فقـدان هـذه الوثائـق املهمـة أثر
هجريـن اليوميـة .ومثـال ذلـك َّأن مقابالت عدة
مبـارش يف حيـاة ا ُمل َّ

أجريـت مـع مجموعـة مـن النسـاء النَّازحـات داخليـاً يف جنـوب
سـوريا أظهـرت َّأن أقـل مـن ربعهـن ميتلكن شـهادات زواج ،وعىل
الرغـم مـن ذلك تظل شـهادة الزواج رشطاً مسـبقاً إلصدار شـهادة
امليلاد .ونتيجـة لغيـاب الوثائـق املدنيـة املهمـة ،لن يتمكـن زهاء
مليـوين طفـل يف سـن الدراسـة مـن السـكان النازحين داخليـاً يف
3
سـوريا مـن االلتحـاق يف املدرسـة.

الحصول عىل الوثائق يف سوريا

أسـفر النِّـزاع السـوري عـن إغلاق وتدمير كثير مـن مكاتـب
الجدُ د
األحـوال املدنيـة .ونتيجـة لذلـك ،مل ُيو َّثـق كث ٌري من املواليـد ُ
وواقعـات الـزواج والطالق والوفاة يف السـجالت الرسـمية ما يحرم
النَّازحين داخليـ ًا مـن وثائـق تثبت تلـك الواقعات .ومبـا َّأن القيود
ليسـت جميعهـا محفوظـة رقميـاً ،فذلك يعنـي َّأن إتلاف الوثائق
األصليـة قـد يعنـي الخسـارة الدامئـة لهـذه املعلومات.
ويف سـوريا ،يعـد دفتر العائلـة سـج ًال رئيسـياً وأساسـياً للحصـول
على الوثائـق املدنيـة األخـرى .لكـنَّ  %40تقريبـاً مـن النَّازحين
داخليـاً ممن شـملتهم الدراسـة االسـتقصائية قالـو ّإن دفرت العائلة
مل يعـد بحوزتهـم .وحتـى الذيـن حافظـوا على دفاتـر العائلـة،
مل يكونـوا مبنـأى عـن املشـاكل إذ مل يتمكنـوا مـن إضافـة أسماء
أطفالهـم الذيـن ُولِـدُ وا خلال النـزاع يف املناطـق التـي ال تخضـع
لسـيطرة الحكومـة .فمعظم األطفـال ا ُمله ََّجرين داخلياً يف الشمال
الغـريب مـن سـوريا ممـن تبلـغ أعامرهـم خمسـة أعـوام أو أقل مل
سـجلوا يف دفتر عائلتهـم.
ُي َّ
ووفقـاً لقانـون األحـوال املدنية يف سـوريا ،يصبح األطفـال مؤهلني
للحصـول على بطاقـة ال ُه ِو َّية الشـخصية عندما يبلغـون من العمر
 14عامـاً إذ ُيلـ َز ُم أولـو األمـر حينئـذ باسـتخراج بطاقـات هويـة
لهـم .إال ّأن املقابلات التـي ُأج ِر َيـت يف الشمال الغريب من سـوريا
هجريـن داخليـاً ممـن يبلغـون  14عاماً أو
كشـفت عـن َّأن ربـع ا ُمل ّ
َ
يزيـد ال ميلكـون هـذه الوثيقـة وحين ُيسـألون عن السـبب تكون
اإلجابـة الرئيسـية هـي إغالق مكاتـب األحـوال املدنية.
ومثـة مسـألة أخـرى تبعـث على القلـق ،ففي ظـل غيـاب مكاتب
األحـوال املدنيـة ،تتشـارك مجموعـة مـن الجهـات الرسـمية وتلك
القامئـة بحكـم األمـر الواقـع يف توفير الوثائـق املدنيـة للنازحين
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داخليـاً إذ يـكاد يكـون مـن املسـتحيل الحصـول على الوثائـق تعـرض مثـل هـذه اآلليـات الالجئين إىل مخاطـر جديـدة تتعلـق
املدنيـة الرسـمية يف املناطـق السـورية التي ال تخضع للسـلطات بالحاميـة كاالعتقـال واالحتجاز واالسـتغالل.
الحكوميـة .وبـدالً مـن اللجـوء ملكاتـب األحـوال املدنيـةُ ،ي َّ
ضطر
النازحـون داخليـاً للحصـول على الوثائـق املدنيـة مـن خلال لكـنَّ السـلطات املضيفـة اتخذت بعـض التدابري اإليجابيـة بجهو ٍد
املحاكـم الرشعيـة واملجالـس املحليـة وسـلطات األمـر الواقـع مـن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،ففـي
والجهـات الفاعلـة املسـلحة .وبهـذا ،تكـون مختلـف الوثائـق األردن ،أصبـح مـن املمكـن اآلن لألطفـال السـوريني الذيـن ُولِـدُ وا
متاحـة للنازحين داخليـاً إال أن هنـاك أسـئلة وشـكوكاً تتعلـق يف سـوريا وال ميلكـون إثبـات ميلاد أن يسـتخدموا شـهادة طلـب
اللجـوء الصـادرة عـن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون
بصحتهـا القانونيـة واالعتراف بهـا.
الالجئين مـن أجـل الحصول على ترصيح إقامـة أردين .كام قدمت
الحصول عىل الوثائق املدنية يف البلدان ا ُملضي َفة
لبنـان تنـازالت محـدودة لالجئين السـوريني تتعلـق بالتكلفـة
يقضي القانـون السـوري بـأن األطفـال الذيـن ُولِـدوا خـارج السـنوية لتمديـد فترة اإلقامـة القانونيـة .أمـا يف تركيـا ،فلـم تعـد
األرايض السـورية يتبعـون قوانين األحوال الشـخصية للبلد الذي شـهادة الـزواج رضوريـة للحصـول على شـهادة ميلاد لألطفـال
يقيمـون فيـه ،أي يجـب على والديهـم أن يحصلـوا عىل شـهادة السـوريني املولوديـن يف تركيا4.وعلى الرغـم مـن ذلـك ،ميكـن
امليلاد مـن السـلطات الوطنيـة للبلـد الـذي ُولِـ َد فيـه الطفـل للبلـدان املضيفـة أن تقـدم جهـوداً أكبر لحاميـة حـق الالجئني يف
ـم يتعين عليهـم أن يسـجلوا والدتـه يف أقـرب سـفارة أو الحصـول على هُ ِو َّيـة قانونيـة.
ومـن َث ّ
ً
قنصليـة سـورية يف مـدة أقصاهـا  90يوما من تاريـخ امليالد .غري
َّإن عوامـل عـدة تؤثـر يف قـدرة الالجئين السـورين على حاميـة نحو إيجاد الحلول
ينبغـي للحلـول أن تبـدأ باالعتراف باألهميـة األساسـية للحـق يف
هُ ِو َّي ِت ِهـم القانونيـة.
ال ُه ِو َّيـة القانونيـة ،ومـن َث َّـم تسـتمر من خلال فهم األسـباب التي
فمـن املشـاكل الرئيسـية التـي تحـول دون إمتام عملية تسـجيل تحـول دون حصـول الالجئين وا ُمله ََّجريـن عىل مثل هـذه الوثائق،
املواليـد نقـص الوثائـق املطلوبـة نتيجـة لضياعهـا أو مصادرتهـا لتصـل يف النهايـة إىل خطـوات وتدابير عمليـة تسـاعد األفـراد
أو تلفهـا( .يعـد تسـجيل واقعـة الـزواج رشطـاً أساسـياً لتسـجيل
املواليـد يف البلـدان املضيفـة كما تعـد شـهادة الـزواج مهمـة
إلثبـات هويـة األب القانـوين للطفـل ).ومثـة مشـاكل أخـرى
كعـدم إملـام الالجئني برشوط عملية التسـجيل املـدين يف البلدان
املضيفـة ومـن ضمنها الشروط الزمنيـة الصارمة للتسـجيل ،عدا
عـن َّأن معظـم الالجئين ال يرغبـون بالتواصـل مـع سـفارتهم
خوفـاً مـن تبعـات ذلـك .وأحيانـاً ،تحـول التكاليـف الباهظـة
والحواجـز اللغويـة دون الوصـول إىل إجـراءات التسـجيل املدين
كما يف تركيـا .وغالبـاً مـا تشترط الدولـة املضيفـة تقديـم إثبات
باإلقامـة القانونيـة قبل السماح بإصدار شـهادات امليالد وغريها
مـن الوثائـق .وأخيراً ،بعـض الـدول ومنهـا األردن ُتصـا ِد ُر مـن
الالجئين بعـض الوثائـق املهمـة كبطاقـات اإلقامـة وشـهادات
طلـب اللجـوء وذلـك عند عودتهم إىل سـوريا تاركـ ًة الالجئني بال
وثائـق تسـاعدهم عىل إثبـات هويتهم داخل األرايض السـورية.
وللتغلـب على هـذه العقبـات ،غالبـاً مـا يسـتعني الالجئـون
بآليـات تكيـف قـد تضعهـم يف مواجهـة خطـر أكرب كالعـودة إىل
سـوريا مـن أجـل الحصول على الوثائـق أو رشاء الوثائق املزورة.
فعلى الصعيـد اإلقليمـي ،تشير املقابلات التي أجراهـا املجلس
الرنويجـي لالجئين مـع األرس املعيشـية الالجئـة إىل أن  %17مـن
تلـك ُ
جبرت على الحصول عىل وثائق مـزورة .ويف الواقع،
األ َس ُأ ِ َ

أم هذا الطفل تسعى منذ عرشة أشهر للحصول عىل شهادة والدة لطفلها بعد أن أصبحت الجئة يف
مخيم الزعرتي لتؤمن له هوية قانونية ( ُات ِل َفت أوراقها العائلية الثبوتية نتيجة رضبة صاروخية دمرت
بيتها يف سوريا).
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يف الحصـول على الوثائـق املهمـة مـع االمتثـال الكامـل للحاميـة
املكفولـة مبوجـب القانـون الـدويل.
وسـيكون مـن الضروري على طـول الطريـق إعـادة النظـر يف
القوانين واملعايير التـي تنظـم عمليـة إصـدار الوثائـق املدنيـة يف
كل مـن سـوريا والبلـدان املضيفـة ،وينبغـي النظـر يف التحديـات
العمليـة التـي يواجههـا األشـخاص الذيـن ُولِـدوا خـارج املناطـق
التـي تسـيطر عليهـا الحكومـة .كما يجـب أن يكـون هنـاك قبوالً
بضرورة مالمئـة اإلجـراءات القامئـة مـن أجـل تسـهيل تسـجيل
األعـداد الكبيرة مـن العائديـن املحتملين بطريقة عادلـة ورسيعة
وف ّعالـة دون اإلخلال بـأي من األسـباب التي قد تجعـل ا ُمله ََّجرين
السـوريني غير قادريـن على التسـجيل وفقاً لإلجـراءات املناسـبة.
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قانونية مناسبة والتأكد من زوال العقبات التي تحول دون
ذلك و ب) إمكانية احتفاظ الالجئني العابرين للحدود الدولية
بالوثائق الصادرة يف البلدان املضيفة (مبا يشمل تصاريح
اإلقامة) التي تساعدهم عىل إثبات هويتهم ال سيام حني ال
تتوفر لديهم وثائق أخرى.

لكـنَّ الخطـر الـذي قـد يظهر عىل األمـد البعيد هو مـا يرتتب عىل
انتهـاء مـدة الوثائـق أو عـدم اكتاملهـا ،فذلك سـيكون عقبـة أمام
العـودة أو تطبيـق أي مـن الحلـول املسـتدامة األخـرى .ولذلك ،ال
بـد مـن تضافر الجهود وتنسـيقها بني أصحاب املصالح فمن شـأنها
أن تسـاعد على تسـهيل توسـيع نطـاق إثبـات الهويـة القانونيـة
لعـدّة آالف مـن ا ُمله ََّجريـن السـوريني مام يتيح لهـم الحصول عىل
حقوقهـم األساسـية واسـتحقاقاتهم ويسـاعد السـلطات السـورية
كما سـتؤدي هيئـات األمـم املتحـدة ال سـيام املفوضيـة السـامية واملضيفـة عىل رفـع مسـتويات الحامية.
لشـؤون الالجئين دوراً ً
مهما نظـراً لخربتهـا العامليـة يف إصـدار
وثائـق تسـجيل الالجئين .وميكـن للمنظمات غير الحكوميـة مارتن كالترباك martin.clutterbuck@nrc.no
املحليـة والدوليـة أن متثـل دوراً بنّا ًء يف تقديم املشـورة لألشـخاص مستشار إقليمي يف مجال املعلومات واالستشارات واملساعدة
القانونية ،املجلس الرنويجي لالجئني ،املكتب اإلقليمي للرشق
ا ُمله ََّجريـن فيام يتعلق بإجراءات التسـجيل الرسـمية ومسـاعدتهم
األوسط www.nrc.no
يف الحصـول على الوثائـق املهمـة كما ميكنهـا أن تقـدم املشـورة
ألصحـاب املصلحـة فيام يتعلـق بالعقبات الرئيسـية املاثلة أمامهم الورا كونيال laura.cunial@nrc.no
مـع تقديـم التوصيـات بشـأن السياسـة العامـة لسـد الثغـرات .متخصصة يف برنامج تقديم املعلومات واملساعدة القانونية،
وستشـتمل الخطـوات العمليـة يف سـبيل اإلعامل الكامـل للحق يف املجلس الرنويجي لالجئني-سوريا
الهويـة القانونيـة على مـا ييل:
باوال بارسانتي paola.barsanti@nrc.no
استعادة الن ُُظم الوطنية للتسجيل املدين لتسهيل إصدار وثائق متخصصة يف برنامج تقديم املعلومات واملساعدة القانونية،
للمه ََّجرين داخلياً ،املجلس الرنويجي لالجئني-األردن
الهوية القانونية برسعة وبأسعار معقولة ُ
وينبغي لهذه النظم أن تضع يف االعتبار األسباب التي جعلت
تينا جيويس tina.gewis@nrc.no
النَّازحني داخلياً عاجزين عن الحصول عىل مثل هذه الوثائق .متخصصة يف برنامج تقديم املعلومات واملساعدة القانونية،
اعرتاف كل من أطراف النزاع واملجتمع الدويل بالقيمة العملية املجلس الرنويجي لالجئني-لبنان
للوثائق الصادرة يف املناطق التي ال تخضع لسيطرة الحكومة  .1املجلس الرنويجي لالجئني ( ،)2017النزوح والسكن واألرض وامللكية والحصول عىل
بالنسبة للمستفيدين منها ،تزامناً مع تبديل تلك الوثائق الوثائق املدنية يف شامل غرب الجمهورية العربية السورية
http://bit.ly/NRC-HCR-HLP-Syria-2017-ar
بأخرى حكومية وإخضاع الوثائق غري الحكومية للفحص واملجلس الرنويجي لالجئني ( ،)2017النزوح وحقوق السكن واألرض وامللكية ،والحصول
عىل الوثائق املدنية يف جنوب الجمهورية العربية السورية.
والتدقيق.
للمه ََّجرين السوريني الستبدال الوثائق املزيفة
إنشاء ُن ُظم ُ
بأخرى رسمية وتصحيح املعلومات الخاطئة فيها ،ووضعها
رهناً للتحقق بدون غرامات أو إجراءات عقابية.
يجب عىل الحكومات املضيفة بدعم من األمم املتحدة
والجهات اإلنسانية الفاعلة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لضامن
أ) حصول جميع الالجئني يف البلدان املضيفة عىل وثائق هوية

http://bit.ly/NRC-HCR-HLP-southSyria-ar
 .2املجلس الرنويجي لالجئني ( ،)2017حق الالجئني السوريني يف الهوية القانونية :اآلثار
املرتتبة عىل العودة.
http://bit.ly/NRC-Syrian-ID-2017briefing-ar
 .3لالطالع عىل مزيد من النقاشات حول فقدان الوثائق ومخاطر انعدام الجنسية ،انظر
www.fmreview.org/ar/statelessness
Refugees International (2015) Birth Registration in Turkey: protecting the .4
future for Syrian children
(شهادات الوالدة يف تركيا :حامية املستقبل لألطفال السوريني)
http://bit.ly/RI-Turkey-birth-2015
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متى تكون العودة طوعية؟ ظروف اللجوء يف لبنان.
آمي كيث ونور ش َّواف

يجب أال يكون قرار الالجئ السوري يف لبنان بالعودة إىل سوريا ناتجاً عن تدهور أوضاعه وما يصاحب
ذلك من ضغوطات جسدية واجتامعية ومادية تجعل قرار العودة أمراً مفروضاً ال خياراً.
يعيش ما ُيق َّدر عددهم بـ  1.5مليون الجئ سوري يف لبنان،
مبن فيهم ما ال يزيد عن مليون شخص ُم َس َّج ِلني لدى املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يضاف إليهم أعداد
كثرية أخرى من غري املسجلني حال ّياً .ووفق دراسة أجرتها منظمة
أوكسفام ( )Oxfamيف عام  ،2017مل يشعر سوى  %21من الالجئني
السوريني املشاركني يف االستبيان بأ َّنهم عرثوا عىل السالمة الكاملة
يف لبنان ،واشرتك الرجال والنساء منهم بوصف مخاوفهم اليومية
1
الصفة القانونية وتلبية الحاجات الرضورية
والتحدث عن استمرار قلقهم.
هناك بعض األسس التي يبنى عليها القول الفصل مبا إذا كان
وأشاروا أيضاً إىل أ َّنهم يف بداية األزمة كانوا يشعرون بأمان أكرث ،قرار الالجئ بالعودة جاء بطوع إرادتــه أم ال ،وأهمها الوضع
َّ
وأن معاملتهم يف لبنان كانت أفضل مام هي عليه اآلن .ويف عام القانوين لالجئ .ففي لبنان ،يفتقر ما تقدر نسبتهم بـ  %80من
 2017أدت عدة عوامل إىل زعزعة إحساس الالجئني باألمان ،منها :الالجئني السوريني إىل الوضع القانوين فهم ال يحملون وثائق
استحداث الدولة اللبنانية إجراءات تنظيمية جديدة جعلت عملية اإلقامة الصالحة التي تصدرها الحكومة اللبنانية ،عل ًام َّأن عدم
الحصول عىل إقامة صالحة أصعب يف وجه الالجئني السورينيَ ،ح ْملِ وثائق اإلقامة الصالحة ُتعدُّ جناية يف لبنان ،وأي الجئ يفتقر
وتفاقم ظاهرة االستغالل ،وتزايد التوترات التي ظهرت بينهم وبني إىل هذه الوثائق يصبح معرضاً لخطر االعتقال واالحتجاز .ومبا
املجتمع املضيف والسلطات املحلية ،وتكرار حمالت االعتقال َّأن نقاط التفتيش منترشة يف جميع أنحاء البالد ،اضطر كثري من
العنيفة عىل تجمعات الالجئني ،إضافة إىل التهديدات بالرتحيل الالجئني إىل فرض القيود الذاتية القهرية عىل تحركاتهم وتنقالتهم
والتسفري واإلعادة القرسية .ورغم كل ذلك ،ورغم َّأن الغالبية لخفض احتامالت تعرضهم لالعتقال ،ومبحدودية حركتهم ،تنخفض
العظمى من املستجيبني يف الدراسة ال ن َّية لديهم بالبقاء يف لبنان قدرتهم عىل البحث عن العمل .أ َّما الالجئون القادرون عىل العثور
بعد انتهاء النزاع يف سوريا ،فهم ال يشعرون َّأن الظروف الراهنة يف عىل العمل ،فيؤدي افتقارهم إىل الوضع القانوين إىل جعلهم أكرث
عرضة لالستغالل املايل بسبب إمكانية اإلبالغ عنهم للسلطات ألي
سوريا تسمح لهم بالعودة اآلمنة إىل ديارهم.
سبب كان .وبانخفاض الدخل ،يصعب عليهم كثرياً تلبية حاجاتهم
وعند الحديث عن أي عودة لالجئني ،ال بد من الرتكيز عىل األساسية مبا يف ذلك حاجات املأوى ،وهكذا تزداد حاجة العائالت
َّ
“الطو ِع َّية” التي تتجسد يف تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القرسية لالقرتاض من أجل البقاء عىل قيد الحياة .وال يقف األمر عند هذا
والذي تنص عليه اتفاقية الالجئني لعام  ،1951والقانون العريف الحد ،بل ينشأ عن قيود الحركة ومخاوف من االعتقال مصاعب
الــدويل .ووفقاً لدليل العودة الطوعية الذي نرشته املفوضية ج ّمة أمام الوصول إىل الخدمات الرئيسية وا ُملسا ِعدَة ،كالخدمات
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني“ ،يجب النظر يف مبدأ الصحية والتعليم.
‘الطوعية’ عىل ضوء الظروف السائدة يف البلد األصيل (التي ُيبنَى
عليها القرار املستنري) والوضع يف بلد اللجوء (السامح بحرية وباإلضافة إىل الغذاء وامللبس واللوازم الصحية وغريها من الحاجات
االختيار)”2ومن جهة أخرى ،ليك تكون العودة طوعية ،يجب أال املنزلية األساسية ،هناك أجور السكن (حتى بالنسبة ملن يعيش يف
تتأثر قرارات العودة ‘بعوامل الطرد’ املتمثلة مبا فيها الضغوط الخيم) ،مبعدل يقارب  189دوالراً يف الشهر وهو مبلغ كبري لالجئني
الجسدية والنفسية واملادية.
وله تعزى املخاوف من إمكانية إخالئهم من البيوت إذا ما عجزوا
عن دفع اإليجار الشهري .وتزداد تخوفات الالجئني إزاء الرعاية
لكنَّ كثرياً من الالجئني السوريني يف لبنان يقولون َّإن هناك الصحية فهي مصدر رئييس للتكاليف أيضاًَّ ،
ألن التأمني الصحي
مجموعة من عوامل الطرد التي تؤثر يف سالمتهم وقدرتهم عىل الذي ُتقدِّمه املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
تلبية حاجاتهم األساسية ،وقد يؤدي ذلك إىل اضطرارهم إىل العودة ال ُي ّ
غطي إال  %75من التكاليف (وال تغطي إال إجراءات الحفاظ

قبل أوانها ،دون أن تكون تلك العودة مستدامة ،ودون أن تكون
مبنية عىل قرار حقيقي يتخذه الالجئ بهذا الشأن ،وبذلك ال تكون
العودة قامئة عىل حرية اإلرادة واالختيار .ومبا َّأن األزمة يف سوريا
مستمرة ،بل تشهد تصعيداً يف بعض مناطقها ،فذلك يعني َّأن أي
عودة سابقة ألوانها قد ُتع ِّرض الالجئني إىل التأثر بالنزاع والتعرض
لالعتقال والتعذيب واالختطاف وغريها إضافة إىل تكرار تهجريهم.
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عىل الحياة للحاالت الحرجة والتوليد) وحتى املساعدات اإلنسانية
النقدية التي يفرتض بها التخفيف من األعباء املالية ال هي كافية
تاح أص ًال لكل أرس الالجئني ،ولذلك السبب ،يعيش أكرث من
وال ُت ُ
 %70من الالجئني السوريني يف لبنان يف الفقر ،وتصل معدالت
الديون عىل العائالت إىل  857دوالراً أمريكياً.

سبل الحصول عىل اإلقامة

يف شهر يناير/كانون األول  2015استحدثت الحكومة إجراءات
خاصة باإلقامة حددت مسارين أساسيني لحصول السوريني عىل
وثائق اإلقامة ،وهام التقدم عىل أساس شهادة تسجيل صالحة
صادرة عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (إذا
ما كان لديهم هذه الشهادة) ،أو الحصول عىل تعهد باملسؤولية
(الكفالة) من مواطن لبناين .ويف أول األمر ،اشرتطت هذه اإلجراءات
عىل الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني التعهد بعدم العمل يف لبنان ،ومع َّأن هذا البند
أزيل يف منتصف عام  ،2016ما زال تطبيق هذه اإلجراءات يعني
يف الواقع العميل َّأن العائق ما زال قامئاً .ويصبح الالجئون ،وعىل
األخص منهم الذكور يف الفئة العمرية  60-18عاماً ،محل شبهة
بأ َّنهم يعملون وهذا ما يصد السلطات عن منحهم لترصيحات
اإلقامة عىل أساس شهادة تسجيلهم لدى املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني بل تخربهم أن عليهم البحث عن كفيل.
وحتى الالجئني الذين حصلوا بالفعل عىل ترصيح اإلقامة من خالل
نظام الكفالة ،كأولئك الذين حصلوا عليها عندما كان رشط التعهد
بعدم العمل سارياً ،فال ميكنهم الحصول عىل اإلقامة عىل أساس
شهادة تسجيلهم لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني حتى بعد أن يسحب الكفيل كفالته عنهم .وبالنتيجة،
تصبح الكفالة املسار الوحيد ‘بفعل األمر الواقع’ الذي عىل هؤالء
الالجئني الذين بحاجة إىل عمل اتباعه للحصول عىل اإلقامة .ومع
ذلك ،أشار الالجئون املكفولون إىل َّأن هذا النظام تسبب لهم
باالضطرار إىل القبول بظروف العمل االستغاللية من أجل الحفاظ
عىل كفالتهم (ومن أجل الحفاظ عىل صفتهم القانونية) .ومن
أمثلة هذه الظروف االستغاللية ،ذكر الالجئون اضطرارهم للعمل
املجاين ودفع أموال إضافية ترتاوح بني مائة إىل ألف دوالر3.وأشار
الالجئون الذين خضعوا للمقابلة من شامل لبنان ،وسهل البقاع يف
عام  2017إىل َّأن الالجئني السوريني لو أتيح لهم الحق يف الحصول
عىل تصاريح اإلقامة دون رشط الكفيل ،بغض النظر عام إذا كانوا
مسجلني لدى املفوضية أم ال وبغض النظر عن طريقة إعالتهم
ألنفسهم ،لكان ذلك أهم العوامل التي سوف متكنهم من الشعور
باألمان والعيش بكرامة خالل إقامتهم يف لبنان.
وعىل أي حال ،يرى معظم الالجئني السوريني أ َّنه من املبكر ج ّداً
النظر يف خيار العودة إىل سوريا ،فعدا عن أ َّنهم علقوا عودتهم

سهل البقاع ،لبنان.

عىل انتهاء ال ِّنزاع يف سوريا وعودة السالمة واألمان للبالد ،فقد
تحدثوا عن رضورة تقديم ضامنات بعدم تعريضهم للعمليات
االنتقامية واالعتقال واالحتجاز .ومع ذلك ،يواجه الالجئون ‘عوامل
طرد’ جسدية ونفسية ومادية حقيقية وجسيمة .ولضامن وصول
الالجئني يف املستقبل إىل قرارات عودة مبنية عىل حرية اإلرادة
الحقيقية ال ُب َّد للمجتمع الدويل ،والحكومة اللبنانية من أن تضمن
قدرة جميع الالجئني من سوريا عىل سهولة الوصول إىل شكل من
أشكال الصفات القانونية التي متنحهم الحقوق األساسية وتسمح
لهم بإعالة أنفسهم دون طلب الكفالة من أحد.
آمي كيث amylkeith@gmail.com
نور ش َّواف NShawaf@oxfam.org.uk

أوكسفام لبنان
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موازنة الحقوق بني النَّازحني والعائدين والباقني :دروس من العراق
ناديا ِصدِّي ِقي

ي َ
ُنظر إىل عودة بعض من  3.1مليون شخص من النَّازحني داخلياً يف العراق إىل أماكنهم األصلية عىل أ َّنها
مؤرش للنجاح يف أعقاب الحرب األهلية التي دارات مؤخراً .ومع ذلك ،فالوضع معقد بسبب بعض املسائل
الحرجة التي تتعلق بخفض الحقوق املتنافسة وحاجات الحامية.
تسلط اإلرشادات التوجيهية للحلول املستدامة للتَّهجري الضوء
عىل رضورة حامية حقوق النَّازحني داخلياً أينام كانوا ،ومن هذه
الحقوق حق العودة إىل أماكنهم األصلية الذي يستند إىل الخيار
الطوعي املبني عىل قرار مدروس إىل جانب توفري السالمة
والكرامة .ومع أهمية هذا التأطري ،كثرياً ما يغفل حقوق الذين
عادوا بالفعل وحاجاتهم و/أو الذين ما زالوا يف نزوحهم خاص ًة
إذا ما كانت العودة الخيار الوحيد ملشكلة النُّزوح.
وهذا هو الوضع يف العراق ،فقد منحت الحكومة وأصحاب
املصلحة املعنيون الدوليون األولوية لهذا التأطري باعتباره مفتاح
النجاح يف أعقاب ال ِّنزاع الذي نشب بني الحكومة العراقية
وتنظيم الدولة اإلسالمية ،وقد يغفل هذا التأطري حقيقة َّأن
العودة عملية مستمرة قد تستغرق سنوات إن مل يكن عقوداً
لتكتمل ،مثلها يف ذلك مثل أي حل آخر من الحلول املستدامة.
وأخرياً ،قد يغفل هذا التأطري أيضاً عن استحالة العودة يف بيئات
ما بعد ال ّنزاع إىل الحالة السابقة من الناحية العملية ،كام ال
ميكن اعتباره ح ًال حسب املنظور الحقوقي َّ
ألن السياق رمبا كان
غري عادلٍ قبل ال ِّنزاع ورمبا ساهم بالفعل يف أول تهجري قرسي.
وال يوجد عىل ذلك دليل أوضح من املجتمعات املوجودة
يف النصف الشاميل من محافظة نينوى يف العراق ،إذ تسود
العشائرية عىل هيكلها االجتامعي ،وقد عانت املحافظة من
قبل كثرياً من النُّزوح القرسي ،وضعف البنية التحتية ،وقصور
يف توفري الخدمات العامة وإهامل عام من ناحية التنمية.
وتضم نينوى املناطق الريفية متعددة األعراق التي أصحبت
ضمن املناطق املتنازع عليها بني السلطات االتحادية والكردية،
وتحيط مبدينة املوصل الواقعة شامل نينوى وهي من أكرث
املناطق تعرضاً لهجامت تنظيم الدولة اإلسالمية يف  ،2014بل
ازدادت سوءاً يف بعض األحيان بتصارع مناطق مجاورة وقرى
بأكملها ،وكان وصول قوات تنظيم الدولة اإلسالمية وإجالؤها يف
عام  2015سبباً يف ظهور موجات جديدة من النُّزوح والعودة،
وما زالت التوترات واالنقسامات قامئة بني كل من املجموعات
التي أقامت أو نزحت لفرتة قصرية وبني العائدين من جهة،
وبني هذه الفئات السكانية والفئات التي ما زالت نازحة من
جهة أخرى.

ويف الوقت الذي بدأت حركات العودة إىل املنطقة شيئاً فشيئاً،
كانت ال َّنزاعات التي تنشب بني السلطات العراقية والكردية
وعدم وجود سياسة رسمية للحلول املستدامة التي تتجاوز
مجرد الرتكيز عىل العودة سبباً يف جعل هذه املجتمعات يف
مأزق إزاء تحديد من يستطيع العودة ومن ال يستطيع ذلك،
ويثري العمل امليداين الذي ُأج ِريَ يف عام  2017املخاوف الرئيسية
التي ينبغي للسلطات العراقية وأصحاب املصلحة املعنيني
الدوليني التصدي لها إذا استمروا يف انتهاج سياسة التي ترتكز
إىل العودة.

حركات العودة يف غياب االسرتاتيجية

هناك معايري دولية تخص حامية حقوق النَّازحني داخلياً ،لكنَّه
من املهم أيضاً االنتباه إىل َّأن النَّازحني داخلياً الذين عادوا بالفعل
قد تكون لديهم همومهم الخاصة بالحامية أيضاً ،وقد تكون
لديهم تظلامت ضد أناس مل يعودوا بعد ،وهذا ما حدث يف شامل
نينوى ويف معظم مناطق العراق التي تأثرت بال ِّنزاع مع تنظيم
الدولة اإلسالمية ،فكانت كثري من الجامعات تطلق وس ًام جامعياً
لألشخاص الذين ما زالوا نازحني عىل َّأن عدم عودتهم تعني أنهم
مرتبطون بالجامعة املسلحة .وبالفعل ،ارتكب العائدون وقوات
األمن التي أخرجت الجامعة املسلحة أعامالً انتقامية ضد كل
من ُن ِظ َر إليه عىل أ َّنه مرتبط بتنظيم الدولة اإلسالمية (وضد
ممتلكاتهم) ،وعند اعتامد سياسة تضع أولوياتها عىل حركات
العودة دون أن تلقي باالً للتظلامت التي يدعيها األشخاص
الذين ما زالوا نازحني ،بغض النظر عن صحة ادعاءاتهم ،ضد من
ُي َ
فتَض أن يستقبلوهم بالرتحاب ،فهذا يعني ّأن الباب مفتوح
لبدء نزاع جديد ،خاصة يف جو الغموض الذي يحيط بعملية
العودة كلها .وباإلضافة إىل ذلك ،قد تؤدي عمليات العودة بهذه
الطريقة إىل تفاقم املطالبات التنافسية بخصوص حقوق األرض
ما مل ُتت َّّخذ خطوات مهمة لضامن التحكيم أو استعادة الحالة
السابقة لألوضاع بطريقة مناسبة ،أو التعويض.
“أحد أهم األمور لتحقيق السالم هنا أن متنع الحكومة عودة
العرب والعيش مرة أخرى يف مناطقنا َّ
ألنهم السبب الرئييس
وراء وصول قوات تنظيم الدولة اإلسالمية إىل هذه املناطق؛ لقد
خانونا( ”.نازح يزيدي)
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/سنجيز يار

بيوت تعرضت ألرضار جسيمة يف حي الرسالة غريب املوصل ،العراق.

“إذا مل يرغب اآلخرون يف عودتنا ،فعىل الحكومة حينئ ٍذ الفصل يف
هذا األمر وتقرير مصرينا ،فنحن نريد العودة( ”.نازح عريب ُسنّي)
وأخرياً ،من الجدير باملالحظة أ َّنه حتى يف املناطق التي يغلب
عليها الطابع العشائري وتكون السيادة الرسمية للقانون ثانوية
مقارن ًة بالتحكيم العشائري ،فإن االنقسامات يف النسيج االجتامعي
كبرية جداً لدرجة ال تستطيع القيادة العشائرية معالجتها ،وميكن
للدعوة إىل إرشاك الحكومة االتحادية والقضاء أن متهد الطريق
أمام مزيد من التعاون والتنسيق بني العشائر ومن ثم التخلص من
النظم القانونية املوازية شيئاً فشيئاً.
“ينبغي للحكومة إيجاد حلول لهذه املشكالت مبساعدة زعامء
القبائل وفئة املثقفني ،ملاذا الحكومة؟ َّ
ألن الحكومة لديها آليات
لحل املشكالت أكرث من األشخاص العاديني ...يجب أن تسود الثقة
بني الناس( ”.أحد العائدين اليزيديني)

تنظيم الدولة اإلسالمية ليس املرتكب الوحيد لجميع االنتهاكات
يف هذا السياق َّ
وأن التظلامت واسعة النطاق ،ومن الرضوري
أيضاً إدراك عدم كفاية إجراءات العدالة الجنائية وأ َّنه يجب أيضاً
انتهاج مقاربات أخرى مثل جرب الرضر ،وتقيص الحقائق ،وإصالح
املؤسسات.
كام ينبغي أن تتسم العملية التي من خاللها يخضع األشخاص
املزمع عودتهم للفحص والتمحيص بالشفافية والوضوح حتى
يتسنى للمجتمعات فهم املعايري املتبعة من جميع جوانبها وذلك
لتمكني النَّازحني داخلياً من العودة.
ويتصل بذلك أيضاً املعايري الواضحة بشأن االنتامء أو االنتساب
إىل تنظيم الدولة اإلسالمية والعقوبات التي ستصدر بحق من
ينتمي إليها وفقاً لدرجة االنتامء ،إذ ينبغي أن تكون هذه املعايري
واضحة وأن تتشاركها املجتمعات ،وسوف يساعد ذلك يف تحريك
املجتمعات بعيداً عن وسم الناس بصفات معينة أو إصدار
عقوباتها عىل العائدين.

وينبغي للحكومة االتحادية وأصحاب املصلحة املعنيني إعطاء
األولوية لتطوير خطة عملية لعمليات العودة بعيداً عن التدابري
ً
االعتباطية املتغرية واملخصصة لهذا الغرض ،فكيفية عودة الناس ال وأخريا ،فاألمر املهم الذي ينبغي تحقيقه هو العمل عىل توسعة
تقل أهمية عن عودتهم أو عدم عودتهم.
نطاق برامج التامسك االجتامعي وبناء السالم التي تحدث حاليا
يف املجتمعات التي عادت بالفعل لتشتمل عىل األشخاص الذين
التوصيات
ما زالوا نازحني قبل حدوث أي عمليات عودة أخرى ،كل هذا من
ً
ينبغي أن ترتكز اسرتاتيجية العودة عىل فهم جميع حاجات أجل إعداد املجموعتني كلتيهام للعيش معا مرة أخرى ،وللمساعدة
الضحايا للتصدي للمعاناة (السابقة والحالية) مع االنتباه إىل يف صياغة العمليات التي من شأنها تخفيف حدة ال ِّنزاع والتوتر،
جميع مرتكبي االنتهاكات ،وتسعى العشائر واملجتمعات املحلية ومعالجة التظلامت الحالية والسابقة.
إىل إحداث تدخالت رسمية للمساعدة يف حل املسائل املتعلقة
بالعودة ،و ُتعدُّ هذه املساعي فرصة للربط بني العمليات ناديا ِصدِّي ِقي nadia@social-inquiry.org
العشائرية والرسمية ،ويف حني َّأن اعتزام العراق والواليات املتحدة باحثة ،االستقصاء االجتامعي ()Social Inquiry
يف قرارهام األخري عىل وضع آليات للمساءلة بشأن جرائم تنظيم https://social-inquiry.org @inquiry_org
الدولة اإلسالمية يُعدُّ بداية مهمة لكنَّه من الجدير باملالحظة َّأن
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التعويض فيام يخص املمتلكات يف سوريا ما بعد ال ّنزاع
مارتن كالترباك

ال شك يف َّأن التعويض عن املمتلكات ميثل جزءاً من أساس أي اتفاق بعد النزاع ،لكنَّ هذه العملية يف
سوريا ستكون معقدة للغاية ،وال بد من االمتثال ملبادئ بينريو لألمم املتحدة يف هذا الصدد.
بغض النظر عام ستؤول إليه األمور يف سوريا ما بعد النّزاع ،هذه املشكالت عىل وجه الخصوص يف املناطق غري الخاضعة
ستكون هناك تحديات هائلة أمام تثبيت حقوق املمتلكات لسيطرة الحكومة حيث يستحيل أو يصعب تسجيل معامالت
هناك ،فقد تسببت العوامل املحركة للنِّزاع إضافة إىل التَّهجري العقارات والوصول إىل مكاتب التسجيل العقاري.
الهائل ملا يقارب نصف عدد سكان سوريا يف انتقال السوريني
للبحث عن مالذ آمن لهم يف أي مكان آخر يستطيعون وال بد من فهم كيفية إدارة حقوق السكن واألرض وامللكية
إيجاده .ومع َّأن التعويض عن املمتلكات فيام بعد النِّزاع قبل ال ِّنزاع ّ
ألن ذلك الفهم سيقع يف صلب التخطيط لعمليات
حق مكتسب ومعرتف به يف القانون الدويل ،يعم الغموض التعويض فيام يخص املمتلكات املستقبلية .فقانون العقارات
طريقة التعامل مع املمتلكات يف سوريا ذلك َّأن قلي ًال من السوري يتأثر تأثراً كبرياً بالنظام العثامين إلدارة األرايض ويراعي
السوريني يعرفون ما إذا كانوا سيستعيدون حقوق ملكيتهم كثرياً من حقوق استخدام األرايض غري الرسمية التي تختلف من
منطقة ألخرى يف البالد وتقوم عىل أساس املامرسات التاريخية.
ومتى ذلك.
أما نظام حيازة العقارات فهو قائم عىل عدد من املنظومات
وال ينبغي لعمليات استعادة امللكية والتعويضات املتعلقة القانونية الترشيعية والعرفية والرشعية اإلسالمية وغري الرسمية.
بها أن تقترص عىل النظام القانوين والجامعي املعقد الذي وتشري البيانات الحكومية أيضاً إىل َّأن ما تصل نسبته %50
سجل رسمياً قبل بدء النزاع .ووفقاً
ينظم حقوق السكن واألرض وامللكية يف سوريا ،بل يجب من األرايض يف سوريا مل ُت َّ
أن تتعامل مع النطاق الهائل لألرضار والدمار والتهجري ،لبيانات البنك الدويل ،عاش قبل النزاع ما يزيد عىل نصف
وسينطوي عىل التعويض عن املمتلكات مصاعب أكرب نتيجة عدد السكان البالغ عددهم اإلجاميل  22.5مليون يف املناطق
ضياع سجالت املمتلكات أو تعرضها للتلف باإلضافة إىل الحرضية وشبه الحرضية ،وكان قرابة ثلث السكان الحرضيني
املهجرين الذين كانوا يعيشون يف املستوطنات يعيشون يف مستوطنات غري رسمية .ويف تلك املستوطنات غري
ارتفاع نسبة َّ
غري الرسمية قبل بدء النَّزاع .وسوف تعاين النساء من الرسمية ،كانت األوراق البديلة كعقود البيع والصكوك العدلية
تحديات إضافية خاصة عند املطالبة بحقوقهن باملمتلكات ومستندات املنافع ُتستَخ َدم من أجل إثبات امللكية يف غياب
سند التمليك (الطابو).
واملرياث.

صورة معقدة

يرسم البحث الذي أجري مع النَّازحني داخلياً والالجئني خارج
سوريا صورة مليئة بالتحدي تتمثل يف ضياع سندات التمليك
وعدم وضوح ملكية العقارات وعمليات البيع والرشاء غري
الرسمية والقرسية إضافة إىل حلول املساكن املؤقتة1.ويف
دراسة استقصائية أجريت يف سوريا عىل  4006مجتمعات
لغايات تقرير اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام
 2،2018قالت  2280مجتمعاً (أي َّ )%57
إن لديها تخوفات
إزاء حقوق السكن واألرض وامللكية .إذ فقدت  %75من هذه
املجتمعات سندات التمليك ودخلت يف نزاع عىل امللكية.
وتضمنت التحديات األخرى دمار البيوت وعمليات البيع
والرشاء غري القانونية وغري املوثقة للسكن واألرض وامللكية
والتنازع بشأنها إضافة إىل إشغال اآلخرين لها من غري وجه
حق ووجود مخلفات الحرب املتفجرة فيها .وانترشت مثل

ثم ساءت األوضاع أكرث بعد نشوب النزاع ،وتشري اللمحة العامة
عن احتياجات الحامية لعموم سوريا لعام  32018إىل ّأن %60
من املجتمعات الخاضعة للتقييم قد ذكرت َّأن عقاراتها احتلها
اآلخرون دون وجه حق مرشوع .وتبع ذلك أعامل النهب والسلب
للممتلكات الخاصة حسبام أشار إليه  %56من املجتمعات .وقال
غالبية الالجئني الذين خضعوا للمقابالت يف دراستنا االستقصائية
إىل أ َّنهم فقدوا جميع سندات التمليك خاصة ألنها أتلفت أو
فقدت أو خلفوها وراءهم أو صودرت منهم .أما الذين يحظون
مبستندات التمليك فقال أكرث من نصفهم َّإن سندات التمليك
(الطابو) مل تكن صادرة باسمهم لكنها كانت صادرة بأسامء
أقاربهم األكرب سناً من الذكور 4.وحتى ملن حظي باملستندات
الرسمية التي تثبت حقوقه يف امللكية ،فكان الواقع يفرض
تحديات معقدة َّ
ألن ملكية العقارات غالباً ما كانت مشرتكة
بني أفراد األرسة فكان الناس معتادون يف سوريا عىل استخدام
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املستندات البديلة .وهناك مزيد من التعقيدات التي تحدث يف
تفسري قوانني السكن واألرض وامللكية يف سوريا .ومن التعقيدات
األخرى أ ّنه من غري املرجح أبداً أن تحظى النساء مبستندات
امللكية بأسامئهن خاصة يف املناطق الريفية يف سوريا يضاف
إىل ذلك تزوير سندات التمليك خاصة يف املناطق غري الخاضعة
للسيطرة الحكومة .وبينام تعمل املحاكم الرشعية عىل حل بعض
مشكالت السكن واألرض وامللكية يف سوريا ،ال تحظى املحاكم
الواقعة يف املناطقة الخاضعة للمعارضة بأي سلطة رسمية .ونتج
عن ذلك تعارض وارتباكات يف املامرسات والقرارات الصادرة
عنها 5،وإزاء هذا الوضع املعقد ،يطرح السؤال اآلن :ما الذي
يجب فعله؟

وكذلك هناك مبادئ األمم املتحدة حول التعويض فيام يخص
السكن وامللكية لالجئني والنازحني داخلياً (املعروفة مببادئ
بينريو) 6فهي تقدم مجموعة شاملة من املعايري الدولية
للتعويضات فيام يخص السكن واألرض وامللكية مبا يف ذلك
الطرق الخاصة بدعم ادعاءات النساء يف استعادة ممتلكاتهم
وينبغي استخدام تلك املعايري لتكون نقطة االنطالق األساسية
املعيارية يف هذا املجال .وتطلب املبادئ من الدول تأسيس
إجراءات عاجلة وموقوتة ومستقلة وشفافة ونابذة للتمييز
وتوفري املؤسسات واآلليات الالزمة للتعامل مع هذه االدعاءات
وتنفيذها .وينبغي متكني الوصول إىل هذه العمليات للنازحني
داخلياً ومن املهم جداً إنفاذها إنفاذاً فعاالً وتطبيقها عىل أرض
الواقع.

التعويض مفهوم قانوين عرفه اإلنسان منذ أكرث من قرن يف
مختلف املنظومات القضائية كوسيلة من وسائل االنتصاف
من انتهاكات املسؤوليات القانونية .كام َّأن مجلس األمن لألمم
املتحدة من خالل قراراته أكد مراراً وتكراراً عىل حق جميع
الالجئني والنازحني يف العودة إىل منازلهم وأماكن أصلهم وأن
يسرتدوا جميع حقوق منازلهم وممتلكاتهم التي حرموا منها أو
أن يعوضوا عام يستحيل اسرتداده.

فالعودة املستقبلية للنازحني داخلياً والالجئني إىل مجتمعاتهم
داخل سوريا ستؤدي إىل ظهور عدد هائل وكبري من االدعاءات
املتنافسة واملتعارضة عىل استخدام األرض وامللكية وإشغالها
من املالكني األصليني والثانويني واآلخرين غري الرشعيني .وخالل
النزاع ،استمرت معامالت بيع املمتلكات ورشائها فلم تتوقف
وغالباً ما كانت توثق يف عقود خاصة أو اتفاقات بني األفراد دون
سجل يف أي منظومات قانونية فقد باع كثري من املالكني
أن ُت َّ

خارطة طريق نحو الحصول عىل التعويض

منظمة أورانتيس خط الحياة

أرضار لحقت بحي العربني ،درعا البلد.2017 ،
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عقاراتهم نظراً للضغوط املالية التي رزحوا تحتها وإضافة إىل
ذلك ،كانت هناك أعامل الطرد القرسي ومصادرة املمتلكات
ومعامالت البيع والرشاء القرسية تحت اإلكراه ،وهناك نزاعات
اإلشغال الثانوي لألرايض والعقارات من النزاعات الشائعة أص ًال
يف كل البالد حتى قبل النزاع وأشارت سلطات األمر الواقع يف
املناطق غري الخاضعة لسيطرة الحكومة بالوساطة أو التفاوض
بشأن نزاعات امللكية.
ونظراً النتشار نزعة اعتامد الناس يف سوريا عىل سندات السكن
واألرض وامللكية باسم شخص آخر (عادة ما يكون أحد أفراد
العائلة الذكور) ،فمعنى ذلك َّأن هناك تحديات جسيمة تواجه
الناس الذين يحاولون استعادة الوصول إىل أصولهم يف السكن
واألرض وامللكية .وتزداد التحديات تعقيداً بوفاة آالف املالكني
خالل ال ِّنزاع ،وهذا ما يؤكد عىل رضورة توفري إجراءات ميرسة
وفعالة يف حرص اإلرث .وال بد من إيالء األولوية القصوى
الستعادة القيود والسجالت املساحية إذ ال تقل أهمية عن
أهمية بناء القدرات يف التعامل املرن والعادل مع كثري من
الرتتيبات غري الرسمية التي اعتاد الناس عىل تطبيقها يف حيازة
املمتلكات التي ُو ِج َدت وما زالت قامئة حتى قبل النزاع .وال بد
من استحداث اإلجراءات الالزمة لتقييم مختلف املعامالت غري
الرسمية التي ُن ِّف َذت عىل املمتلكات يف املناطق غري الخاضعة
للسيطرة الحكومية وال بد من تقييم القرارات التي اتخذتها
سلطات األمر الواقع واملحاكم الرشعية.
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املهجرين وخاصة يف دول البلقان (البوسنة وكوسوفو) وأوروبا
الرشقية بعد انتهاء الشيوعية والعراق وكولومبيا .تلك الحاالت
تقدم لنا دروساً ال بد من االستفادة منها يف السياق السوري،
إذ نتعلم منها رضورة أن تكون عمليات التعويض فيام يخص
املمتلكات سهلة املنال ورسيعة ومستقلة وشفافة ومبنية عىل
معايري عادلة نابذة للتمييز وأن تتيح املجال بحق الطعن
بالقرارات السلبية وأن متتثل للمعايري الدولية والقانون املحيل.
وأي عملية قضائية أو مساحية تهدف للتأكيد عىل ملكية
العقارات يجب أن تكون حيوية مبا يكفي ملسايرة األعداد الهائلة
للقضايا وتعقيدات املشكالت املنطوية عليها .ومن أهم ما يجب
فعله إطالق حملة توعوية حول أي عملية تهدف للتعويض عن
املمتلكات ويجب أن متتد الحملة ملا وراء البلد املعني لتصل
البلدان املجاورة املضيفة ولتصل عاملياً إىل جميع البلدان حيث
يعيشون الالجئون فقد ثبت قصور العمليات التي أخفقت يف
مواجهة التغريات العرقية والسكانية التي طرأت خالل النزاع
عىل ملكية العقارات واستخداماتها (والتي كانت غالباً نتيجة
للنزاع) ،وكذلك ثبت عدم فعالية العمليات األخرى التي مل
يتبعها إنفاذ القرارات وفرضها عىل أرض الواقع.

وسيتطلب ذلك تأسيس آليات عادلة فعالة ومستجيبة
لنزاعات األرايض واملمتلكات وتفعيل فض املطالبات املتنافسة
ومراجعة املعامالت عىل املمتلكات وتحديد الصحيح منها َّ
ألن
ذلك مفتاح ضامن أمن الحيازة وتجنب أي نزاعات مستقبلية
عىل املمتلكات .وأيٌّ كان النظام املتبع لذلك ،ستكون العدالة
وال بد من االنتباه إىل َّأن النساء عىل وجه الخصوص سيواجهن والحيادية والرصامة يف املوازنة بني االدعاءات املتنافسة أساسية
تحديات خاصة عند محاولتهن إثبات حقوقهن يف املمتلكات .يف الحكم عىل مصداقية النتائج.
ففي سوريا ،كام الحال يف عدة دول أخرى ،هناك متييز تجاه
الرجال يف القوانني واملامرسات واألعراف والقرارات املتعلقة مارتن كالترباك martin.clutterbuck@nrc.no
باملمتلكات واملرياث .فعىل سبيل املثال ،ترتبط هوية املرأة مستشار إقليمي يف مجال املعلومات واالستشارات واملساعدة
القانونية املسجلة يف منظومة األحوال املدنية السورية بهوية القانونية ،املجلس الرنويجي لالجئني ،املكتب اإلقليمي للرشق
زوجها أو والدها ،وذلك الواقع كان سائداً حتى قبل النزاع ،األوسط www.nrc.no
وغالباً ما تتنازل النساء عن حقوقهن يف املرياث ألحد أفراد األرسة
 .1املجلس الرنويجي لالجئني ،األردن.
من الذكور .وهناك عوائق أخرى تتضمن عىل سبيل املثال طبيعة http://bit.ly/HNO-Syria-2018-ar .2
عقود الزواج التي تثبت حق املرأة يف املمتلكات بعد وفاة الزوج http://bit.ly/PNO-Syria-2018 .3
أو الطالق لكنَّها ال تنص عىل يشء يتعلق باملوجودات واألصول  .4املجلس الرنويجي لالجئني ( ،)2017مذكرة موجزة :تأمالت يف التحديات املستقبلية
الخاصة بتعويضات السكن واألرض وامللكية لالجئني السوريني
املمتلكة خالل الزواج .وذلك ،عىل أي نظام ُيعتَمد يف التعويض http://bit.ly/NRC-HLP-Syria-2017-ar
فيام يخص املمتلكات بعد ال ِّنزاع أن ُيسهِّل االعرتاف العادل  .5املجلس الرنويجي لالجئني واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (،)2017
لحقوق النساء وأن يعمل عىل تصويب أوضاع املمتلكات وحل النزوح والسكن واألرض وامللكية والحصول عىل الوثائق املدنية يف شامل غرب الجمهورية
العربية السورية
مشكلة عدم املساواة املتوارثة منذ أمد بعيد.
http://bit.ly/NRC-HCR-HLP-Syria-2017-ar
لقد تراكم قدر كبري من املعرفة من خالل أوضاع النزاع السابقة
وما نبعها من عمليات التعويض فيام يخص املمتلكات وعودة

http://bit.ly/Pinheiro-Principles .6
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وجهات نظر حول عودة الالجئني السوريني

ليىل فيغنال

هناك عدة أسباب تجعل أي نقاش حول عودة قريبة لالجئني السوريني بأعداد كبرية أمراً سابقاً ألوانه.
منـذ عـام  2015بـدأت املوازيـن العسـكرية يف النـزاع السـوري
ترجـح نحـو كفة نظام بشـار األسـد ،فقد اسـتعادت دمشـق كثرياً
مـن املـدن واملناطـق التـي كانـت جامعـات املعارضـة املسـلحة
تسـيطر عليهـا ،خاصـة بعـد معركـة األحيـاء الرشقيـة مـن مدينة
حلـب التـي انتهـت يف ديسـمرب/كانون األول  2016وم َّثلـت
منعطفـاً ً
مهما .ومـع نهايـة عـام ُ ،2017طـ ِرد َْت جامعـة الدولـة
اإلسلامية مـن آخـر املـدن واملناطـق التي كانـت تحت سـيطرتها
يف رشقـي سـوريا.
ثـم أعقـب هـذه املسـتجدات تنفيـذ خطـط مناطـق ‘عـدم
توصـل إليها األطـراف يف مايو/أيـار  2017بضامنة
التصعيـد’ التـي َّ
ً
زخما قويـاً للنقاشـات حـول
روسـيا وإيـران وتركيـا ،وقدمـت
مسـتقبل البلاد ،وإعـادة اإلعامر مـا بعد الحرب ،وعـودة الالجئني
السـوريني إىل سـوريا .لكـنَّ النـزاع أبعـد مـن ْأن ُي َح ْ
ـل ،ومـا زال
السلام الحقيقـي بعيـد املنـال ،ولذلـك ال ُبـ َّد مـن النظـر مجـدداً
إىل رشوط نقاشـات العـودة ،وإعادة دراسـتها دراسـة مسـتفيضة.
وقـد بلـغ عـدد الالجئين عىل العموم حسـب وسـائل اإلعلام 5.2
ـجلني
مليـون الجـئ ،وهـذا العـدد ال ُ َي ِّث ُـل سـوى السـوريني ا ُمل َس َّ
لـدى املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لالجئين يف الشرق
األوسـط ،وال يتضمـن السـوريني غري ا ُمل َس َّـجلني يف الـدول املجاورة
لسـوريا الذيـن ُي َقـ َّد ُر عددهـم بــ  610آالف شـخص يف األردن
سـجل) ونصـف مليـون الجـئ
(باإلضافـة إىل  655ألـف الجـئ ُم َّ
ـجلني مليـون شـخص) ،أو  175ألفـاً يف مصر
يف لبنـان (عـدد ا ُمل َس َّ
ـجل) .أ َّمـا يف دول الخليج العـريب ،فتتأرجح األرقام
( 125ألـف ُم َس َّ
بين نصـف مليـون إىل مليـون شـخص ،وال ُبـ َّد مـن ْأن ُن ِضيف إىل
هـذا الرقـم مليـون سـوريّ ممن تقدمـوا بطلب للجـوء يف االتحاد
األورويب منـذ عـام  .2011وأخيراً ،هنـاك بضـع عشرات األلـوف
مـن السـوريني الذيـن اجتـازوا مرحلـة برامـج إعـادة توطين ،أو
غير ذلـك مـن إجـراءات يف بلـدان أخـرى مثـل الواليـات املتحدة
األمريكيـة ،وكنـدا ،والربازيـل ،واألرجنتين ،وتايالنـد .ويف املحصلـة
األخيرة ،لـن نجـايف الحقيقـة ْإن ق َّدرنـا عـدد السـوريني خـارج
سـوريا مبـا يتراوح بين سـبعة إىل مثانيـة ماليني شـخص ْإن مل يكن
أكرث.

فمعنـى ذلـك َّأن ثلثـي األشـخاص الذيـن كانـوا يف سـوريا قبـل
النـزاع وبلـغ عددهـم  21مليونـاً قد ُأ ْج ِ ُبروا عىل مغـادرة بيوتهم.
ُي َض ُ
ـاف إىل ذلـك َّأن املناطـق التي كانـت مأهولة بالسـابق ُد ِّم َر ْت
ُ
ً
خْ
ْ
دمـاراً كبيرا ،وأ ِل َيـت مـن قاطنيهـا وهنـاك مناطق أخـرى أغلبها
يسـيطر عليهـا نظام األسـد أصبحـت مكتظة بالنازحني السـوريني.
وجـاءت ضخامـة هـذا القـدر من التهجير والتحـول يف الخصائص
املكانيـة والسياسـية لسـوريا نتيجـة نوع محدد مـن الحرب ،وهو
التكتيـكات التـي تسـتهدف السـكان املدنيين يف املناطـق التـي
سـيطرت عليهـا املعارضـة منـذ عـام  ،2012مبـا يف ذلـك الدمـار
1
املمنهـج الشـامل للنسـيج الحرضي ،ومحـارصة املـدن أو األحياء.

هل من ‘مناطق ساملة وهادئة’ يف سوريا؟

هنـاك تسـاؤالت ُت َثـا ُر اآلن حـول مـدى حاجـة الالجئين للبقاء يف
املنفى نظراً للوضع العسـكري الجديد يف سـوريا ،واسـتمرار إغالق
الـدول املجـاورة املضيفـة لالجئين لحدودهـا ،وتزايـد مصاعـب
الحيـاة يف األردن ولبنـان ،وارتفـاع التكاليـف على املجتمع الدويل
نتيجـة تطبيـق أكبر اسـتجابة إنسـانية عرفها.

ويف لبنـان ،أعلـن حسـن نصر اللـه ،زعيـم حـزب اللـه ،وهـو من
الحلفـاء املقربني لدمشـق يف فرباير/شـباط َّ 2017أن «االنتصارات
العسـكرية ....ح َّولـت مناطـق كبيرة إىل أماكـن سـاملة وهادئـة».
ويف أكتوبر/ترشيـن األول  2017ذهـب الرئيـس اللبنـاين ميشـال
عـون إىل مـا هـو أبعـد مـن ذلـك ،فقـال َّإن عـودة ا ُمله ََّج ِريـن إىل
مناطـق خفـض التوتـر املسـتقرة ال ُبـ َّد مـن تنفيذهـا دون ربطها
مـع رشط تحقيـق حـل سـيايس ».ومـن الواضـح َّأن مثـل هـذه
الترصيحـات تعكـس التقـارب السـيايس لهذيـن القائديـن مـع
دمشـق ،لكنَّهـا أيضـاً ُو ِّجه ْ
َـت إىل املجتمـع الـدويل الـذي أصبـح
قـارصاً عـن توفير مـا يكفـي مـن الدعـم املـايل واإلنسـاين ،وهذه
مشـكلة يتكـرر ذكرهـا يف مؤمتـرات املانحين .ويف غضـون ذلك يف
األردن ،يقـول املراقبـون َّإن هنـاك أحاديـث تـدور بني املسـؤولني
األردنيين يف لقاءاتهـم الخاصة حـول فكرة تأسـيس ‘مناطق آمنة’
داخـل سـوريا بضامنـة دمشـق ،بحيـث ُ ْي ِكـن لالجئين العـودة
إليها.

العودة إىل ماذا؟

وجمـع هـذه األرقـام مـن األمـور املهمـة ،فـإذا ُأ ِض َ
يـف عـدد َّإن اإلعلان َّ
بـأن ظـروف العـودة قـد ُ
نض َجـت وآن وقتهـا َّإنـا هو
ً
السـوريني خـارج سـوريا إىل  6.3مليـون سـوري نازح داخـل البالد تشـويه واضـح للواقـع يف سـوريا ،فما زال النـزاع مسـتمرا فيهـا،
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وحتـى املناطـق التـي ُأ ْع ِلـنَ عـن أ َّنهـا ‘هادئة’ اليـوم قد ال
تكـون هادئـة غـداً .وإضافـة إىل ذلـك ال يرغـب الالجئـون
السـوريون بالعـودة إىل ‘مناطـق خفـض التوتـر املسـتقرة’
(مهما كان املعنـى الـذي تحملـه هـذه العبـارة) ،لكنَّهـم
يرغبـون بالعـودة إىل بيوتهـم ومناطقهـم األصليـة .وأخيراً،
تعـاين سـوريا اآلن فيما وراء التدمير املـادي مـن عمـق
التفـكك الـذي حـدث ،فهـو بقـوة مل يشـهد لهـا تاريـخ
ً
مثيلا مـن قبـل ،كام َّ
أن السـكان قد غرقـوا يف الفقر
سـوريا
2
ً
الـذي أصبـح واقعـا يعيـش فيـه  %85مـن السـوريني  ،ومل
تعـد لديهـم القـدرة على الحصـول على وسـائل كسـب
الـرزق واملسـاكن وال ُبنَـى التحتيـة والخدمـات األساسـية
والتعليـم والصحـة.
ومـن هـذه الناحيـة ،ال ُ ْي ِكـن النظـر إىل بضـع آالف
السـوريني الذيـن عـادوا يف  2017على أ َّنهـم طليعة ألفواج
مـن العائديـن .فخلال الحـرب ،كانـت هنـاك تحـركات
لالجئين مـن أجـل ت َف ُّقـد ممتلكاتهـم ،أو رعايـة أحـد أفراد
أرستهـم ،أو تحصيـل رواتبهـم التقاعديـة ورعايـة مصالـح
لهـم .أ َّمـا حـركات العـودة يف عـام  2017فكانـت محدودة
يف العـدد َّ
نظ َمهـا إ َّمـا حـزب اللـه (مـن عرسـال الحدودية)
أو بنـا ًء على مبـادرة مـن العائالت التـي أرهقتهـا الظروف
الصعبـة .واألهـم مـن ذلك َّ
أن النـزوح الداخلي والتحركات
إىل الخـارج مـا زالـت مسـتمرة.
وخالفـ ًا إلعلان ميشـال عـون ،ال ُ ْي ِك ُـن للعـودة ْ
أن تسـبق
تسـوية سياسـية للحـرب ،فمـن وجهـة نظـر الالجئين
السـوريني ،هنـاك شـقان لشروط العـودة :أوالهما ضمان
السلامة واألمـن واإلحجـام عـن االنتقـام مـن األفـراد فـور
عودتهـم ،مبـا يف ذلـك االنتقـام مـن الشـباب الفاريـن مـن
الخدمـة العسـكرية اإللزاميـة يف الجيـش .وثانيـاً أن تلـوح
يف األفـق يف سـوريا بـوادر طيبـة مبـا يف ذلـك إعـادة إعمار
البالد.

إسرتاتيجية إعادة اإلعامر

بـدأت أوىل نقاشـات إعـادة اإلعمار مـا بعد الحـرب مبكراً
يف النـزاعُ ،
ير ْت مـع املنظمات الدوليـة والحكومـات
وأ ِث َ
َّ
التـي قالـت إنـه ال بُـدَّ مـن التعلم مـن الدروس املسـتفادة
مـن النزاعـات السـابقة ،وأشـارت على وجـه الخصوص إىل
عـدم التخطيـط ملرحلـة مـا بعـد الحـرب يف الغـزو الـذي
قادتـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة للعراق يف عـام .2003
ومثـال ذلـك ْ
أن أطلقـت لجنـة األمـم املتحـدة االقتصاديـة
ً
واالجتامعيـة لغرب آسـيا برنامج (اإلسـكوا) برنامجا أسـمته
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األجنـدة الوطنيـة ملسـتقبل سـوريا ،وبـدأ هـذا الربنامـج
منـذ عـام  2013بجـذب الخبرات وبنـاء السـيناريوهات،
وتحديـد الحاجـات ،و ُقدِّ َم ْ
ـت أرقـام مذهلـة حـول الفـرص
االقتصاديـة املحتملـة املرتبطـة بإعـادة اإلعامر ،واملكاسـب
املحتملـة لألعمال الدوليـة واإلقليميـة ،باإلضافـة إىل
الفاعلين االقتصاديين يف القطـاع الخـاص.
اهتمام يف دول الجـوار أيضـاً .فلبنـان على
وهنـاك
ٌ
سـبيل املثـال يسـعى إىل ْ
ـح قاعـدة إلعـادة إعمار
أن ُي ْص ِب َ
سـوريا معتمـداً على البيئـة القانونيـة الصديقـة لألعمال
وتسـهيالته اللوجسـتية ،خاصـة يف مينـاء طرابلـس شمايل
البلاد و ُقـ ْر َب الحـدود السـورية ،مـع التفكير بزيـادة
قـدرة البلاد االسـتيعابية لتـويل هـذا الدور املسـتقبيل .ويف
دمشـق هنـاك نقاشـات تحـدث اآلن علنـاً .فقـد ُأ ِّس َسـت
لجنـة إعـادة اإلعمار للحكوميـة السـورية يف عـام ،2012
لكـنَّ مهمتها كانـت محدودة ،واجتمعت يف سـبتمرب/أيلول
 2017لكي ُتنا ِقـش للمـرة األوىل أمـر اسـتنباط إستراتيجية
واسـعة إلعـادة اإلعمار.
ومـع كل ذلـك مل َيت ََصـدَّ أحـد ملسـألة متويل إعـادة اإلعامر،
فاألمـوال املطلوبـة سـتفوق كل مـا ُي ِكـن للمصـارف
السـورية أو حلفـاء سـوريا ْ
أن تقدمـه .ومـن هنـا ،ال ميكـن
ْ
إلعـادة اإلعمار الحقيقـي لسـوريا إال أن ينطلـق مـن جهد
دويل جامعـي ،يتطلـب يف بدايـة األمـر البحـث عـن حـل
سـيايس برعايـة األمـم املتحـدة .لكـنَّ الواقـع يقـول َّ
إن
محادثـات السلام يف مسـار جنيـف ،التـي ترعاهـا األمـم
املتحـدة مـا زالـت متعثرة ومل تحقـق حتـى اآلن أي تطـور
نظـراً لوجـود محادثـات على خـط سـوتيش التـي ترعاهـا
روسـيا وإيـران .ويف غضون ذلـك ،كررت دمشـق قولها إ َّنها
سـتحظي حلفاءهـا عنـد تقسـيم حصص مرشوعـات إعادة
اإلعامر.

سالم من؟

إذا مـا ُأ ِريـ َد تحقيـق ٍّ
سـيايس حقيقـي فذلـك يعنـي
حـل
ٍّ
عـودة الالجئين السـوريني والتعامـل مـع تلـك العـودة
بطريقـة تعكـس إطـاراً قانونياً عا ّمـاً دولياً يحمـي الالجئني،
ويُقـدِّ م عـودة سـاملة طوعيـة .ومـع ذلـك ،مـن جهـة
املحادثـات خـارج سـوريا نجـد َّ
أن هـذه املسـألة بالـذات
ليسـت مطروحـة على أجنـدة الحكومـة يف دمشـق ،وال
نجـد ذكـراً لالجئين يف خططهـا إلعـادة اإلعمار .ووفقـاً
ملصـادر مطلعـة ،تهـدف خطـط النظـام يف إعـادة اإلعمار
إىل رعايـة مـا ال يزيد عن  17مليون شـخص .فاإلستراتيجية

71

السوريون يف التَّهجري

71

57 نرشة الهجرة القرسية
2018 شباط/فرباير

www.fmreview.org/ar/syria2018

العسـكرية الراميـة إىل طـرد أجـزاء كبيرة مـن السـكان ينجـح ترسـيخ النفـوذ السـيايس املتوقـع إليـران وروسـيا يف
 بل، وهي من إحـدى األدوات التي سـوريا (على األقـل يف الوقـت الحايل) مـن حل النـزاع،ماضيـة ُقدمـاً منـذ سـنوات
. سـيقود بالفعـل إىل ظهـور خطـوط مواجهـة جديـدة،اسـتخدمها النظـام الواهـن مـن أجـل البقـاء يف السـلطة
 تعتقـد،واقـع اجتامعـي جديـد
وكان نتيجتهـا ظهـور
ٍ
ٌ حكومـة األسـد على األقـل إ َّنـه
ٍّ قابل للإدارة مـن الناحيتني ومـع ضعـف احتماالت التوصـل إىل
حقيقـي
سـيايس
حـل
ٍّ
ٍّ
َّ  لكـنَّ الواضـح.السياسـية والعسـكرية
 رمبـا يجـب،أن هـذا الواقـع ال مبـارش وصـوالً إىل سـورية آمنـة مسـتقرة
.يتضمـن السـوريني املقيمين خـارج بالدهـم
وضـع خطـط إعـادة اإلعمار الطموحـة على الـرف إىل
 وإىل حين ذلـك سـتبقى عـودة الالجئين،تاريـخ مسـتقبيل
.وإذا مـا تقـرر بقـاء األسـد يف السـلطة خلال السـنوات السـوريني احتماالً بعيـد املنـال
القادمـة فقـد يسـعى السـتغالل مصير الثلـث الباقـي مـن
leila.vignal@univ-rennes2.fr السـكان كورقـة للمقايضـة مـع املجتمـع الـدويل مقابـل ليىل فيغنال
 جامعة رينيه الثانية، لكي قسم الجغرافيا،تطبيـع العالقـات بين نظامـه واملجتمـع الـدويل
https://perso.univ-rennes2.fr/en/leila.vignal .يسـمح للنفـاذ لشركات األعمال الخاصـة بإعـادة اإلعمار
ُ لكـنَّ نجـاح هـذه
الخ َطـة سـيتطلب سـلطة سياسـية قويـة
Vignal L (2014) ‘Destruction-in-Progress: Revolution, Repression and .1
War Planning in Syria (2011 Onwards)’, Built Environment, Special issue  وذلـك يعنـي سـلطة مسـتقرة قـادرة على،يف دمشـق
.‘Urban Violence’, Vol 40, no 3  وتكتسـب صفـة رشعيـة كافيـة،التخطيـط للمسـتقبل
 بيئة،’) وما بعده2011(  الثورة والقمع والتخطيط للحرب يف سوريا:لتكـون يف موقـف يسـمح لهـا بإيجـاد رشاكات جديـدة مع (‘دمار قيد التنفيذ
)مبنية
http://bit.ly/Vignal-BuiltEnvironment-2014  أما واقع السـلطة. باإلضافـة إىل املجتمـع الدويل،السـوريني
) ملحة عامة عن االحتياجات2017(  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.2 التـي يسـتحوذ عليهـا األسـد فأبعـد مـن أن يصـل إىل ذلـك
 الجمهورية العربية السورية: فلـوال دعـم حلفائـه لـكان هـذا النظـام اإلنسانية،النجـاح املنشـود
http://bit.ly/UNOCHA-SyriaOverview-2017-ar
 لن، وباإلضافـة إىل ذلك.أضعـف مما كان عليه يف السـابق
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47 العدد

2014 أيلول/سبتمرب

األزمة السورية
والتَّهجري والحامية

2014 أيلول/سبتمرب
www.fmreview.org/ar/syria
، من نرشة الهجرة القرسية47 وقت نرش العدد
6.45 بلغ عدد النَّازحني داخلياً يف سوريا آنذاك
 بل يحتمل أنها تضمنت،مليوناً يف أكرب أزمة للنازحني عرفها العامل
أكرب عدد من الناس ‘العالقني’ مع استمرار موجة اللجوء من
 وجاءت مقاالت ذلك العدد لرتكز عىل الفرصة.سوريا وتزايدها
التي أتيحت أمام املجتمع الدويل للرشوع يف استجابة فعالة
 وناقش العدد.ألزمة تهجري مل يكن خافياً أنها ستكون مط َّولة
من خالل مقاالته العرشين كيفية رفع مستوى الحامية للنَّازحني
.’وكيفية رسم مالمح املساعدات لكل من النَّازحني و‘مضيفيهم
النرشة للتوزيع املجاين فقط
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رؤية الستعادة املمتلكات يف ميامنار

خوسيه أرايزا وسكوت لييك

هجرهم النزاع املدين قبل عقود وغريهم من حديثي التهجري إىل مسارات
يحتاج الناس يف مينامار ممن َّ
ومساعدات قانونية متاحة ليك يتمكنوا من الدخول إىل أراضيهم وممتلكاتهم .ويجب أن تتوافر ميامنار
عىل رؤية واضحة حول استعادة امللكية إلنهاء حروبها األهلية والتَّهجري الناتج عنها.

وتقدميـة للغايـة (وفقـاً للسـياق يف ميامنـار) بشـأن االعتراف
بالحقـوق العرفيـة يف امتالك األرايض واسـتعادة األرايض ا ُملصادَرة
وإرشاك املرأة يف إدارة األرايض ،إ َّال َّأن تلك السياسـة مل ُت َن َفذ حتى
عـام  2018مـع تأسـيس الحكومـة للمجلـس الوطنـي السـتخدام
األرايض املعنـي بتطبيقهـا .وميكـن لهـذه التطـورات الواعـدة أن
تضـع حجـر األسـاس لتدابير االسـتعادة بشـأن التهجير القسري
واالنتـزاع غير املشروع لألرايض متاشـياً مـع املعايير الدولية ،ومع
ذلـك ،كانـت تلـك التدابري أقل بكثير من التوقعات على العموم.

تغـرب الشـمس فـوق إحـدى القـرى الواقعـة يف ريـف ميامنـار،
ومثـة مجموعـة مـن الرجـال والنسـاء تـدرس موضـوع اإلعلان
الـذي رأوه مؤخـراً منشـوراً يف مكتـب البلديـة البعيـد .ويعـود
اإلخطـار إىل مطالبـات إحـدى الشركات بقطـع محـددة مـن
األرايض التـي اعتـادت ُأرس القرويين على زراعتهـا منـذ عقـود.
ووفقـاً لإلخطـار ،أضحـت تلـك األرايض مصنفـة رسـمياً على أنهـا
أراض شـاغرة رغـم ّأن بعضهـا ُسـ ِّي َج باألسـوار واسـتخدم لزراعـة
ٍ
املطـاط ،كما أن املهلـة النهائيـة لتقديـم االعرتاضات التـي ُذ ِك َرت
فيـه انقضـت قبـل أن يدرك أي مـن املزارعني املتأثريـن ما يجري،
فبعـض القرويين الذين اعتـادوا زراعة هـذه األرايض هُ ِّجروا منها وص َّدقـت ميامنـار مؤخـراً العهـد الـدويل الخـاص بالحقـوق
ويعيشـون يف أماكـن أخـرى غير مدركين لطبيعـة الوضـع .فما االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة الـذي يتضمـن مجموعـة من
الـذي يجـب عملـه؟
االلتزامـات القانونيـة الواضحـة لحاميـة حقـوق السـكن واألرض
وامللكيـة .ويجـب على معايير مثـل العهـد الـدويل الخـاص
الحاجة إىل اسـتعادة املساكن واألرايض واملمتلكات
بالحقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة ومـا يتصـل بـه
بعـد مـرور عرش سـنوات على صـدور دسـتور ميامنـار الجديد يف مـن مبـادئ أخـرى كمبـادئ األمـم املتحـدة لعـام  2005الخاصـة
عـام  2008وبـدء فترة الحكـم االنتقايل ،مـا زال السـعي من أجل باسـتعادة املسـاكن واملمتلـكات لالجئين وا ُمله َّجريـن (‘مبـادئ
تحقيـق السلام وإيجـاد تدابير االنتصـاف الحقيقيـة والفعالـة بنهيرو’ )3أن ترشـد وتوجـه إدارة األرايض يف البلاد.
لقضايـا انتـزاع األرايض والتهجير يف املـايض والحـارض مسـتمراً،
ً
رغـم بعـض الخطـوات اإليجابيـة التـي اتخذتهـا الحكومـة وإن ويف الشمال الرشقـي ،تحديـدا يف واليتَـي كاشين وشـان يعيـش
كانـت مبدئيـة .وخلال الحـروب األهليـة ،هُ ِّجـ َرت ُقـ َرى بأكملها ،أكثر مئـة ألف ُمه َّجـ ٍر يف املجتمعـات املضيفة أو أكـواخ الخيزران
كما عـاىن السـكان مـن العاملـة القرسيـة والعنـف القائـم على املرتاميـة على أطـراف بعـض املـدن مثـل مييتكيينـا أو بهامـو
الجندر1.ومـا زال اإلطـار القانـوين يشـكل مزيجـاً معقـداً مـن على طـول الحـدود مـع الصين ،إذ ُ ِّ
شدوا مـن منازلهـم منـذ
ترشيعـات عهـد االسـتعامر والقوانين الجديـدةً ،
علما أن تلـك تجـدد الصراع يف عـام  ،2011وسـعوا إىل إيجـاد حلـول من خالل
ُفضـل االسـتثامر الخـاص وانتشـار االسـتيطان يف أماكـن أخـرى يف ظـل غيـاب الفـرص الحقيقيـة
األخيرة ُص ِم َمـت بوضـوح لت ِ
حيـازة األرايض دون تقديـم مـا يكفـي مـن ضامنـات لحاميـة بالعـودة إىل ديارهـم ،كام أن النسـاء ا ُمله َّجرات داخليـاً تأثرن تأثراً
حقـوق املزارعين وعائالتهـم 2،فالقوانين التـي تنظـم حيـازة كبيراً بفقـدان أراضيهـن ال سـيام أنهـن غالباً ما كـن يعتمدن عىل
ً
األرايض متنـح
تفضيلا غير متناسـب للدولـة والجيـش والشركات زراعـة محاصيـل الكفـاف .وبعـد أن فقـدوا سـبل كسـب الـرزق
التـي تربطهـا بهـم عالقات وثيقـة أو الرشكات التـي تفضلها هذه املسـتقلة ،عليهـن اآلن االعتماد عىل املسـاعدات اإلنسـانية .ومن
الكيانـات ،فلا تبـدي اهتاممـاً ُيذ َكر بحقوق األشـخاص املترضرين جهـة أخـرى ،ينتـج عـن الضغـط املتزايـد الناجـم عـن النـزوح
4
وفقـدان سـبل العيـش ارتفـاعٌ يف حـاالت العنـف األرسي.
واملجتمعـات املحليـة.
وا ُت ِخـ َذت بعـض الخطـوات مـن أجـل اسـتعادة األرايض ا ُملصـادَرة
مبـا فيهـا إنشـاء الهيئـات الحكوميـة للنظـر يف املطالبـات املتعلقة
بـاألرايض ،كام اع ُت ِمدَت سياسـة وطنية جديدة السـتخدام األرايض
يف يناير/كانـون الثـاين عـام  2016تشـتمل على مميـزات مبتكـرة

بيـد أن حقـوق السـكن واألرض وامللكيـة للمجتمعـات ا ُمله َّجـرة
ال تحظـى مبكانـة كبيرة يف جـدول أعمال عمليـة السلام التـي
تقودهـا الحكومـة التـي تجـد مصاعـب يف إيجـاد أرضية مشتركة
مـع املنظمات العرقيـة املسـلحة التـي وقـع بعضهـا اتفاقيـات
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ثنائيـة أو وطنيـة لوقـف إطلاق النـار .ومـن هذا املنطلـق ،ميكن
أن يكـون للتضمين الرسـمي لحقوق وإجراءات اسـتعادة السـكن
واألرض وامللكيـة يف إطـار عمليـة السلام أثـر إيجايب على الرتويج
لعمل َيتَـي اإلدمـاج واملشـاركة5.أ ّما حاليـاً ،فتسير آليـات الحكومـة
يف إدارة األرايض بالتـوازي مـع آليـات املنظامت العرقية املسـلحة
دون خارطـة طريـق واضحـة إلدماجهـم يف عمليـة السلام .وال
يقـدم أي مـن النظامين التدابير التصحيحيـة الفعالـة ملواجهـة
العنـف الناجـم عـن قضايـا حقـوق السـكن واألرض وامللكيـة،
كما ال ميتلـك أي منهما خطـة واضحـة لتأسـيس نظـام خـاص
بـإدارة األرايض أو آليـات السـتعادة األرايض واملمتلـكات املصادرة
كجـزء مـن عمليـة السلام .وميكـن للمناقشـات املعمقـة بشـأن
اسـتعادة السـكن واألرض وامللكيـة على سـبيل املثـال أن تثري
اللجنـة املوضوعيـة للحكومـة واملعنيـة بـاألرايض ومـا يتصـل بهـا
مـن آليات.
والواقـع أن توفير األمـن القانوين لحيـازة األرايض واملمتلكات يعد
رشطـ ًا أساسـياً إذا مـا ُأريـد للمجتمعات أن تحظـى بحامية أفضل
لحقوقهـا يف املناطـق املتأثـرة بالنـزاعُ .وأ ِقـ َّرت هـذه املسـائل يف
مؤمتـر بانغلونـغ للسلام يف مايو/أيـار عام  2017مـن خالل اتفاق
مؤقـت اعترف بأهميـة حقـوق األرايض ورضورة امتلاك سياسـة
للأرايض تتمحـور حـول اإلنسـان وتحترم حقوقـه مبـا يراعـي
الجنـدر باإلضافـة إىل حـق ا ُمله ََّجريـن داخليـاً والالجئين بالعـودة
إىل أراضيهـم.
وال ميكـن التقليـل مـن شـأن أهميـة حقـوق السـكن واألرض
وامللكيـة ضمـن إطـار عمليـة بنـاء السلام ،إذ إن اسـتعادة هـذه
الحقـوق يدعـم بناء السلام من خلال الرتويج للعدالة واملسـاواة
والتوصـل إىل املصالحـة ووضـع حـد دائم النتـزاع األرايض وإعادة
إصلاح األرايض وتوزيعهـا واإلدارة السـليمة السـتخدام األرايض.
فـدون عمليـة االسـتعادة ،سيشـعر أفـراد املجتمـع املتأثريـن
بقضايـا األرايض أنهـم مظلومـون لألبـد ،بينما تعطـي اسـتعادة
األرايض شـعوراً بالعدالـة واإلنصـاف وتقـدم إطـار عمـل لحاميـة
حقـوق األشـخاص حتـى ال يصبحـوا مرشديـن .ومـع تواصـل
عمليـات اسـتعادة األرايض ،سـيتزايد الضغـط العام على الجهات
الفاعلـة املشـاركة يف انتـزاع األرايض إلنهـاء هـذه املامرسـات.

األزمة يف والية راخني

تزعزعـت التوقعـات بتنفيـذ العمليـة الوطنية لالسـتعادة بسـبب
التهجير القسري يف أغسـطس/آب لعـام  2017لحـوايل 650
ألـف شـخص مـن الجـزء الشمايل لواليـة راخين عبر الحـدود إىل
بنغلادش .واتخـذت هـذه األحـداث نزعـة طويلـة األمـد للتهجري
الجامعـي منـذ بدايـة السـتينيات تزامنـاً مـع ترشيعـات املواطنة
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التـي كانـت تـزداد قيودهـا تدريجيـاً 6.أ ّما يف وسـط واليـة راخني،
اسـتمر أكثر مـن مئـة ألـف شـخص ُمه ََّجر خلال أعامل الشـغب
التـي وقعـت بين الطوائـف يف عـام  2012بالسـكن يف مخيمات
بائسـة بـدون حصولهـم على حريـة التنقـل أو على الخدمـات
األساسـية .ويف معظـم الحـاالت ،اح ُت َّلـت أراضيهـم السـابقة ومل
يعـد لديهـم إال آمـال ضئيلـة باسـتعادة مـا فقـدوه.
ورداً على السـؤال املتعلـق بالعـودة النهائية لالجئين يف بنغالدش
حاليـاً إىل واليـة راخين ،قالت حكومة ميامنـار َّإن خيار العودة إىل
الوطـن رمبـا يتـاح للذيـن ميتلكـون وثائق تثبـت هويتهـم ،إال أنه
وفقـاً للحكومـة فـاألرايض ‘املحرتقـة’ تعـود إىل الدولة ،مما يعني
أن حـق اسـتعادة الشـخص لبيتـه أو أراضيـه األصليـة لـن يكـون
مسـموحاً ،بـل إن أولئـك العائديـن سـيعاد ‘تأهيلهم’ وسـيجربون
على السـكن يف مخيمات جديـدة أو قرى منوذجية7.ومام ال شـك
فيـه أن فكـرة أخـذ أرايض ا ُمله ََّجريـن قرسيـاً بحجـة أنهـم ‘تخلـوا
عنهـا’ تناقـض املعايير الدوليـة مبـا فيهـا العهـد الـدويل الخـاص
بالحقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة ،كام تعـارض بعض
األحـكام املتعلقـة باإلجـراءات القانونيـة الواجبة وحقـوق امللكية
وعـدم التمييـز املنصـوص عليهـا يف دسـتور البلاد الصـادر عـام
 .2008وعلاوة على ذلك ،توحي اإلشـارات حول إجبـار العائدين
على السـكن يف مخيمات مؤقتـة بتكـرار الوضـع الـذي شـهدته
مخيمات النَّازحين داخليـ ًا يف وسـط راخين .ومـن املقلـق أيضـاً
عـزم الحكومـة على ‘التدقيـق’ يف وضـع املواطنـة للعائديـن
مـن خلال اسـتخدام آليـات مبهمـة تعـود لقانـون عـام 1982
للمواطنة.

الخالصة

غربـت الشـمس ويوشـك القرويـون على العـودة إىل بيوتهـم
الخشـبية .ووافقـوا على كتابـة عريضـة جامعيـة وتسـليمها إىل
كل مـن مديـر البلديـة والرشكـة التـي تخطـط لالسـتيالء على
األرض ونسـخة أخـرى لصحفـي .فهـل سـيوقف ذلـك العمليـة؟
يف الحقيقـة َّإن العمـل الجامعـي على املسـتوى الواقعـي أوقـف
بالفعـل أو على األقـل أبطأ بعـض عمليات االسـتيالء عىل األرايض
يف السـنوات األخيرة .ومـع ذلـك ،فمن الواضح أن هـذا غري كاف.
بـل تحتـاج ميامنـار إىل برنامـج شـامل السـتعادة السـكن واألرض
وامللكيـة ،يكـون معنيـاً بوضـع سـبل انتصـاف واضحـة ومتاحـة
لحـاالت االسـتيالء على األرايض سـواء حصلـت يف املـايض أم يف
الحـارض وإيجـاد إطـار للسلام بين املنظمات العرقيـة املسـلحة
والحكومـة والجيـش .ويجـب على مثـل هـذا الربنامـج أن يقـوم
على أسـاس حقـوق اإلنسـان التـي أقـ ّرت ميامنـار بهـا مـن خالل
املعاهـدات الدوليـة كالعهد الـدويل الخاص بالحقـوق االقتصادية
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واالجتامعيـة والثقافيـة ومـا يتعلق به مـن معايير .وينبغي لهذه
املعايير أن ترتجـم إىل قوانين وإجـراءات فعالة يف كل املسـتويات
مـن الحكومـة وحتـى القريـة .كما أن الخطـوات التـي اتخذتهـا
السـلطات يف ميامنـار مـن خلال املبـادرات كاملجلـس الوطنـي
السـتخدام األرايض لقيـت ترحيبـ ًا كبيراً ،ومـع ذلـك مـا زال مثـة
الكثير مما يتعين فعلـه لضمان اسـتفادة الجميـع من اسـتعادة
األرايض يف ميامنـار حتـى لـو يف أكثر املناطـق النائيـة عـن البلـد.
خوسيه أرايزا carraiza@hotmail.com
متخصص يف املساعدة املعلوماتية واالستشارية والقانونية،
املجلس الرنويجي لالجئني ،ميامنار www.nrc.no
سكوت لييك scott@displacementsolutions.org
مدير ،حلول التَّهجري http://displacementsolutions.org

جميع اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبني وال تعكس
بالرضورة وجهة النظر الرسمية ألي منظمة كانت.
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غامبيا :هل هي مالذ لالجئني؟
فرانزيسكا زانكر

مع َّأن غامبيا ليست من الدول التي ميكن أن تخطر بالبال عند التفكري بدولة تقدم مالذاً آمنا لحامية
الالجئني ،فهي مع ذلك تستضيف عدداً كبرياً نسبياً من الالجئني و ُتط ِلق أطر عمل قانونية وآليات حامية
معقدة يف سبيل ذلك .لكنَّنا يجب َّأال نقلل من السياق السيايس لحامية الالجئني يف غامبيا.
شـهدت تسـعينيات القـرن املـايض نـزوح آالف الالجئين أعضائهـا ممثـل عـن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
فـراراً مـن الحـروب األهليـة التـي أملَّـت يف ليبرييـا لشـؤون الالجئين ،ميـارس دوره بصفتـه االستشـارية يف
وسيراليون ،وطلبـوا الحاميـة يف غامبيـا الصغيرة ،لكـنّ مجلـس اللجنـة.
معظـم الالجئين يف غامبيـا أتـوا مـن منطقـة كازامانـس
السـنغالية املجـاورة التـي شـهدت نزاعـاً منخفـض التوتـر وينسـجم قانـون الالجئين املذكـور مـع أحـكام االتفاقيـة
سـعياً لالسـتقالل منـذ الثامنينيـات .وعلى مـر السـنني ،الناظمـة للجوانـب الخاصـة ملشـكالت الالجئين يف أفريقيا
تـردد هـؤالء الالجئـون بين السـنغال وغامبيـا يحكمهـم لعـام  1969الصـادر عـن منظمـة الوحـدة األفريقيـة،
يف ذلـك وضـع النِّـزاع العـام ،لكـنّ موجـة جديـدة كبيرة ويتبنـى تعريـف الالجـئ كما ورد يف االتفاقيـة ،ويتضمـن
ُ
النـص على االعتراف الشـكيل التلقـايئ بصفـة
القانـون
اسـتقرت عـام  2006يف غامبيـا وحصلـت على بطاقـات
َ
اللجـوء ألي شـخص ينتمـي إىل فئـة اجتامعيـة معينـة أو
الهويـة الخاصـة بالالجئين للمـرة األوىل.
جنسـية معينة ،ويسـمح باكتساب الشـخص لصفة اللجوء
وتتمتـع غامبيـا بإطـار ترشيعـي قـوي ملـن يسـعى مـن فـرد آخـر يف العائلـة حصل على صفة اللجـوء ،ومينح
للحاميـة ،فتأسسـت مبوجـب قانـون الالجئين الغامبـي القانـون الحـق “باملشـاركة يف العمـل مقابـل األجـر أو
لعـام  12008اللجنـة الغامبيـة لالجئين التـي أنيـط بهـا العمـل للمصلحـة الشـخصية” ،كما يقضي بحريـة الحركة
مهمـة تنسـيق جميـع شـؤون الالجئين يف البلاد ،ومن بني ويسـمح “بالوصـول إىل أسـباب الراحـة االجتامعيـة”.
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وهكـذا ،مل ُت َس َّـكن املوجـة الجديـدة مـن الالجئين
القادمين مـن منطقـة كازامانـس عـام  2006يف
مخيامت الالجئني؛ والسـبب يف ذلك تحسـب غامبيا
من َّأن قرب املخيامت السـابقة للحدود قد تشـجع
اعتـداءات املتمرديـن َّ
وأن ذلـك سـيص ّعب على
غامبيـا توفري الحاميـة الكافية لالجئين ،وكذلك فإنَّ
فكـرة بنـاء مخيمات جديـدة يف السـاحل الشمايل
لنهـر غامبيـا مل تَلـقَ قبـوالً لـدى مجتمـع الالجئين
على أسـاس َّأن ذلـك سـوف ينقلهـم بعيـداً جـداً
عـن مجتمعاتهـم .ونتيجـة لذلـك ،عمـد الالجئـون
إىل االسـتيطان مبـارشة ،ومـا زال غالبيـة الجئـي
كازامانـس يعيشـون يف مجموعـة عنقوديـة تضـم
 86قريـة حدوديـة ،ومل يجـد الالجئـون صعوبـة يف
االندمـاج مـع املجتمعـات املسـتضيفة التـي كانـت
تتشـارك معهـم إستراتيجيات سـبل كسـب الـرزق.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أندريج ماهيسيك

َّ
إن حالـة الفقـر العامـة يف املجتمعـات املسـتضيفة
واعتامدهـا على زراعـة الكفـاف حـدا باملنظمات
غير الحكوميـة بالتعـاون مـع املفوضيـة السـامية
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين إىل تشـاطر
األعبـاء يف توفري املسـاعدات لالجئين وللمجتمعات
املسـتضيفة على حد سـواء ،مع َّأن بعـض ما قدَّ مته
مـن آبـار للمياه وحدائق عامة إمنا كانت تسـتهدف
املجتمعين معـ ًا ،وكان لهـذا الجهـد يف مسـاعدة
املجتمعين أثـر مسـاعد كبري يف تجنب وقـوع ال ِّنزاع
بينهما .لكـنَّ املعونـات الغذائيـة واملاديـة املقدمة
للمجتمعين بـدأت بالتقلص منذ عـام  ،2010وبقي
الجئون سنغاليون من كازامانس ينتظرون توزيع املعونات الغذائية يف غامبيا.
مـن تلك املسـاعدات اليوم بعض الفـرص املحدودة
مثـل التدريـب على املهـارات التـي مـا زالـت متاحة ٍّ
االستيطان الذايت واالندماج
لـكل من
يف أوائـل العقـد األول مـن القـرن الواحـد والعرشيـن ،كان يف الالجئين واملضيفين على حد سـواء ،لكنَّهـا غالباً مـا تقع ضمن
غامبيـا خمسـة مخيمات لالجئين ،لكـنَّ البلاد توقفـت عن منح نشـاطات منظمـة غير حكوميـة واحـدة ال غير هـي الجمعية
صفـة الالجـئ التلقائيـة ملواطنـي سيراليون وليبرييـا بعـد توقيع الغامبيـة للغـذاء والتغذيـة (غافنا).
اتفاقـي وقـف إطالق النـار ثالثية األطراف بين كل من املفوضية
السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئين وغامبيا وبلدان املنشـأ وعلى مسـتوى القريـة ،يعمـد رؤسـاؤها املعروفـون باسـم
يف عامـي  2008و 2012على التوايل ،وينتهـي بذلك حق الالجئني الكالـوس ( )Alkalosإىل تسـجيل الالجئين وميثلـون دور
يف الحاميـة واملسـاعدة .ويف نهايـة املطـافُ ،أغ ِل َقـت املخيمات حلقـة الوصـل بينهـم وبين املؤسسـات املقدمـة للدعـم ،كما
نهائيـاً يف عـام 2005؛ و ذلـك َّ
ألن كثيراً مـن الالجئين حتـى قبـل يتلقـى الالجئـون قطعـة أرض ليعيشـوا ويزرعـوا عليهـا مـا
إغالقهـا فضلـوا العـودة الطوعيـة إىل بلدانهـم أو االنتقال للعيش يقتاتـون منـه ،وتعمـل جمعيـة غافنـا اآلن على نقـل ملكيـة
يف أماكـن حرضيـة خـارج املخيمات ،وإضافـة لذلـكَ ،ن َّفـ َذت األرايض لقاطنيهـا الجـدد ،ومبقـدور الالجئين املشـاركة يف
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين مبـادرة البنـى السياسـية لقريتهـم بصفتهـم مـن الوجهـاء ،مـع أ َّنـه ال
االندمـاج املحلي يف مختلـف أنحـاء غـرب أفريقيـا وسيراليون ُيسـمح لهـم بتـويل دور الكالـوس (الـذي يحتكـره الذكور عىل
2
لالجئين السيراليني والليبرييين.
أيِّ حـال).
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ومـا زال َّالتكيـز الحـايل قامئـ ًا عىل دمـج الالجئني خاصـة منهم هل الالجئون رهائن ألحابيل السياسة؟

القادمين مـن السـنغال ،وما زالـت تفاوضات حقـوق الالجئني
تركـز على التخفيف مـن رصامة معايير التجنس التي تشترط
إقامـة ال تقـل عـن  15عامـاً ،أمـا املفوضيـة السـامية لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئين فنجحـت يف التفاوض مـع الحكومة
ملنـح الالجئين هويـة خاصـة ميكنهـم اسـتخدامها كإثبـات عىل
إقامتهـم ،لكـنَّ الجئـي كازامانـس غري متحمسين كثيراً للتخيل
عـن جنسـيتهم السـنغالية ،وحـدث األمـر نفسـه مـع الجئـي
ليبرييـا وسيراليون الذيـن رفضـوا عـرض التجنيـس مفضلين
3
اإلبقـاء على جنسـيتهم األصلية.

الحقوق املتفاوض عليها

مـع َّأن قانـون الالجئين مينـح الالجئين حـق العمـل والوصـول
إىل أسـباب الراحـة االجتامعيـة ،هنـاك غمـوض يف تحديدهـا،
وذلـك يفتـح املجـال أمـام التفسيرات املتضاربـة لهـا ،ومـن
أمثلـة ذلـك أ َّنـه يحـق لالجـئ مـن الناحيـة الرسـمية أن يعمل
مـع كثير مـن األشـخاص الذيـن يعملـون ملصلحتهـم مثـل
الخياطين وصغـار ال َك َسـبة أو عاملي البلاط أو املعلمني ،لكنَّ
عـدداً مـن العوائـق الفنيـة ومشـكالت االتصاالت تقـف حائالً
أمـام إنجـاز ذلـك الحـق لـكل مـن الالجئين وأصحـاب العمل،
فيجـب على الالجئين أن يتقدمـوا بطلـب إضـايف للحصـول
على ترصيـح يسـمح ‘لألجنبـي’ بالعمـل يف القطـاع الرسـمي،
وبالرغـم مـن َّأن أصحـاب العمـل املوظفين الالجئين معفيون
مـن دفـع رضيبـة العامـل املهاجـر على أسـاس أ َّنـه يوظـف
ً
(علما َّأن تلـك الرضيبـة مرتفعـة جـداً)
عماالً غير قانونيين
َّ
تشير التقاريـر إىل أن أصحـاب العمـل إمـا ال يعرفـون أنهـم
معفيـون أو يتجاهلـون ذلـك كعـذر يسـوقونه عنـد امتناعهـم
4
عـن توظيـف الالجئين.

أمـا فيما يخـص حـق الالجئين يف االسـتفادة مـن الخدمـات
الصحيـة والتعليـم فهـي مـن األشـياء التـي مـا زال التفـاوض
قامئـ ًا عليهـا ،ففـي زمـن الحكومـة السـابقة ليحيـى جامـع
(الـذي تنحـى يف يناير/كانـون الثـاين  2017بعـد أن خسر
االنتخابـات الشـهر السـابق) ،ظهـرت الحاجة إلعـادة التفاوض
نتيجـة اسـتمرار التغيرات الكثرية يف املوظفين ،وال بد اآلن من
التصـدي لهـذه األمـور مـع الحكومـة الجديـدة ،ومـن أمثلـة
ذلـك َّأن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين
يف ظـل الحكومـة السـابقة قضـت اتفاقاً مـع وزارة الصحة َ
بأل
يدفـع الالجئـون أكثر من األجـور السـائدة محلياً لقـاء الرعاية
الصحيـة ،وقـال املفـوض الحـايل لالجئين َّ
إن املفاوضـات بدأت
مجـدداً مـع الـوزارة الجديـدة لغايـات التأكـد مـن اسـتمرار
الرتتيبـات.

كان الرئيـس السـابق جامـع كرمياً بحـق الالجئني لغاية يف نفسـه
ليـس إ َّال ،فقـد ُو ِّجهـت االتهامـات إليـه بأ َّنـه قـ َّدم الدعـم (غير
املبـارش) للمقاتلين املطالبين باسـتقالل كاسـامانس يف السـنغال،
وأ َّنه كان يريد توطيد قواعده السياسـة نظراً َّ
ألن أهل كاسـامانس
ينتمـون للمجموعـة العرقيـة ذاتهـا التـي ينتمـي إليهـا وهـي
مجموعـة الجـوال ،كما ّأن قريتـه األصليـة قريبـة مـن الحـدود،
و ُي َّتهَـم جامع أيضاً بأ َّنه و َّزع شـهادات الجنسـية وبطاقات االقرتاع
على مجموعـة مـن الالجئين مـن أجل زيـادة شـعبيته.

وهكـذا ،مـع رحيـل جامـع ،انتهـت حاميتـه املمنوحـة ملجتمـع
كاسـامانس ،ومـع َّأن ذلـك مل يتبعـه حتـى اآلن رد فعـل عنيـف
تجـاه قوميـة الجـوال أو الجئـي كاسـامانس ،فهنـاك احتمال
بحـدوث ذلـك يف أي وقـت ،وإذا عـادت األزمة مجـدداً ،قد يصبح
الجئـو كاسـامانس املقيمـون يف غامبيـا رهائـن أحابيـل السياسـة،
و ُيتو َّقـع مـن الحكومـة الجديـدة أن تتصرف مبـا ينسـجم مـع ما
تريـده الحكومـة السـنغالية.
لكـنَّ أهـم يشء يف ذلـك َّأن دعـم “جامـع” لالجئين إمنـا منحتـه
الرشعيـة على أ َّنـه أحـد حماة املسـتضعفني حتـى إن كان هنـاك
مـن يدعـي أ َّنـه لـه حوافـزه السياسـة ،وال أحـد يسـتطيع التكهن
بعـد مبـدى مضي الحكومـة الجديـدة قدمـاً بالنهـج الـذي َّ
خطـه
جامـع ،وبينما تكـون غامبـا بلـداً تتمتـع بجـو متقـدم نسـبياً
يدعـم آليـات الحاميـة القانونيـة لالجئين وأشـكاالً مطـورة ذاتيـاً
لالسـتيطان الـذايت ،فـإن لحاميـة الالجئين إطـار سـيايس ال ينبغي
أبـداً التقليـل مـن شـأنه.
فرانزيسكا زانكر franzisca.zanker@abi.uni-freiburg.de
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تعزيز حامية النِّساء والفتيات من خالل العقد العاملي حول الالجئني

إيلني بيتاوي وليندا بارتولوماي

تقدم العملية االستشارية املنتهجة يف إطار تأسيس العقد العاملي حول الالجئني فرصة نادرة لتضمني
املساواة يف الجندر ضمن املك ّونات املحورية لهذا اإلطار الجديد للسياسات الدولية.
يعد إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين الصادر يف ملاذا الرتكيز عىل النساء والفتيات؟

سبتمرب/أيلول لعام  2016أول إعالن أصدرته األمم املتحدة
واعتمدته خصيصاً من أجل الالجئني واملهاجرين ،فهو بذلك
الوثيقة األساسية التي تستنري بها خطط العمل املتعلقة بهذا
املوضوع ،إذ يعيد هذا اإلعالن التأكيد بوضوح عىل مبادئ اتفاقية
الالجئني لعام  1951وهو أيضاً أول وثيقة اعتمدتها الجمعية
العامة لألمم املتحدة خصيصاً من أجل الالجئني واملهاجرين
وتحتوي عىل التزامات جندرية حازمة.

وتضمن إعالن نيويورك ُمس َّودة اتفاق عاملي بشأن الالجئني
ينص عىل البدء بتنفيذ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني.
ومع َّأن الرتكيز األكرب يف اإلعالن انصب عىل القضايا الجندرية،
فام زال اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني ضعيفاً يف تناول هذه
القضايا .وللوقوف عىل ذلك الوضع ،أعددنا ‘تحلي ًال جندرياً’
لإلطار الشامل لالستجابة لالجئني 1ومن َث َّم أرشكتنا املفوضية
2
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إلجراء ‘تدقيق جندري’
لخمسة اجتامعات موضوعية عُ ِقدَت يف عام  2017والجتامع
املفوض السامي بشأن تحديات الحامية من أجل تقييم كيفية
معالجة قضايا املساواة يف الجندر وقضايا حامية النساء والفتيات
يف عملية بناء العقد ،وأفادت هذه االجتامعات الخروج مبسودة
برنامج عمل لتنفيذ االلتزامات الواردة يف اإلطار الشامل لالستجابة
لالجئني.
ومع َّأن أهم التوصيات التي قدمها إعالن نيويورك هي تعميم
املنظور الجندري ،غالباً ما يؤدي تعميم األشياء إىل حجبها ،وإذا
ما أردنا بصدق النجاح يف تعميم الجندر ،يجب أن نسأل أنفسنا
عن النتائج املرتتبة عىل فشلنا يف إدراك الحواجز التي تحول دون
تحقيق املساواة يف الجندر ومعالجتها .فمث ًال ،إذا فشلنا يف تعريف
عدم القدرة عىل الحصول عىل املستلزمات الصحية كحاجز يحول
دون التعليم ،فذلك يعني أنه يجب عىل الفتيات أن يتغينب عن
املدرسة مدة أسبوع يف كل شهر ،وإذا مل نسأل عن املخاطر التي
تتعرض لها طالبات اللجوء عرب البحر فلن نعرف إذاً أنهن جميعاً
تع ّرضن لالغتصاب أو غري ذلك من أشكال العنف الجنس 3،وإذا
مل نسأل عام فعلته امرأة عزباء لتعيش عىل حصة فرد واحد من
املعونة يف املخيم فلن نسمع َّأن معظم النساء يلجأن للجنس
كخيار وحيد أمامهن.

يعد الخطاب املتعلق بالنساء والفتيات الالجئات أساسياً يف
الكشف عن األسباب التي تحول دون حصولهن عىل الحامية
الدولية الكافية ،وخالفاً للتصنيف العام لهن عىل أ َّنهنّ أقلية
أو فئة مستضعفةَ ،فهُنَّ لسن فئة مستضعفة بحد ذاتها ،كام
أنهن من الناحية العددية لسن أقلية ،وعند التحدث من الناحية
االجتامعية بدالً من الناحية الكمية ،يدل مصطلح ‘مجموعة
أقلية’ عىل الذين يعانون من التمييز والتبعية بسبب وضعهم
الناجم عن تعرضهم لعدم املساواة يف القدرة عىل اتخاذ
القرارات والحصول عىل خدمات البنية التحتية واملوارد والذين
تتعرض قدراتهم الشخصية إىل التجاهل ،فغالباً ما تعزو األعراف
الثقافية للنساء مرتبة اجتامعية أقل من تلك التي يحظى بها
الرجال ،وذلك بوضعهن يف حالة من االعتامد عىل الغري ،كام
َّأن انعدام الفرص يف التعليم يص ّعب عليهن القدرة عىل اتخاذ
القرارات والحصول عىل فرص عمل مدرة للدخل.
كام َّأن أهم االختالفات بني النساء والفتيات من جهة ،والرجال
والفتيان من جهة أخرى يكمن يف التعرض املزمن للعنف
الجنيس والقائم عىل الجندر ،فبينام ُي َ
عتَف بأن بعض الرجال
والفتيان الالجئني يعانون أيضاً من العنف الجنيس ،تشري
األبحاث إىل أن معظم النساء الالجئات والنازحات عانني من
هذا االنتهاك لحقوق اإلنسان ،وميكن أن يعاين كل من الرجال
والنساء من تأثريات نفسية وإصابات جسدية شديدة كام قد
يتعرضون لإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً ،بيد أن النساء
يواجهن عواقب إضافية تتمثل بالحمل نتيجة االغتصاب ،كام
تقيض كثري من الفتيات اللوايت يحملن يف عمر مبكر جداً.
و ُتعزَل النساء والفتيات عن عائالتهن ومجتمعاتهن إىل جانب
ما يحملنه من عبء ووصمة العار ،وغالباً ما تتعرض النساء
من ذوات اإلعاقة للعنف الجنيس أكرث من غريهن باعتبارهن
هدفاً سه ًال ،كام تخضع املثليات واملغريات للجندر إىل ما يدعى
جبت كثري من النساء
‘االغتصاب التصحيحي’ وأحياناً ُي ْق َت ْلنُ .وأ ِ َ
عىل مامرسة الجنس من أجل البقاء بتأمني الغذاء ألنفسهن
ولعائالتهن إضافة إىل وصمة العار اإلضافية الناجمة عن
مامرسة الدعارة ،وتواجه كثري منهنَّ الزواج القرسي إذ يشعر
الرجال بالعار لعجزهم عن حامية اإلناث يف عائالتهم فتتحمل
املجتمعات املحلية اإلدانة الجامعية.
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بيد أن النساء والفتيات الالجئات لسن مجرد ضحايا سلبيات ،إذ
ميكنهن إدارة دور الحضانة وتهيئة العناية الالزمة لألطفال األيتام
وتوفري األماكن اآلمنة للنساء اللوايت واجهن العنف الجنيس والقائم
عىل الجندر ،وضامن حصول العائالت عىل الغذاء الكايف وإدارة
املرشوعات التجارية الصغرية وتنظيم املدارس األساسية .ومعظم
نجز دون متويل أو دعم خارجي ،ففي غياب الرجال،
هذه األعامل ُت َ
تتوىل النساء كل األدوار املمكنة يف األرسة واملجتمع ،فتتوىل هذه
األنشطة مجموعة من النساء اللوايت ميتلكن مهارات رسمية إىل
جانب نطاق واسع من املهارات غري الرسمية ،فالنساء والفتيات
الالجئات ميتلكن وعياً شديداً باملشكالت التي تواجهها النساء
يف مخيم اللجوء واملواقع الحرضية ،كام لديهن معرفة بالحلول
املمكنة.
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وقـدم فريـق التدقيـق الجنـدري يف تقريـره توصيـات قوية بشـأن
االجتامعـات القادمـة تؤكـد على رضورة املسـاواة يف الجنـدر يف
الجلسـات النقاشـية ،كما اقرتح الفريق عىل رؤسـاء الجلسـات أن
يطلبـوا مـن أعضـاء الفرق معالجـة األبعاد الجندريـة للقضايا التي
4
سـتخضع للنقاش.
ويف االجتامعـات التـي عُ ِق َـدت يف نوفمرب/ترشيـن الثـاين ،كان مـن
الواضـح أن املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني قد
عملـت بجـد لضمان املسـاواة يف الجنـدر يف الجلسـات النقاشـية،
ويف حين مل يكـن مثـة زيـادة كبيرة يف عـدد التدخالت التـي تعالج
كال مـن املسـاواة يف الجنـدر والعنف الجنيس القائـم عىل الجندر،
فلـم يكـن هنالـك تحـول مهـم وملحـوظ يف جـودة التدخلات
التـي قدمتهـا الـدول وأصحـاب املصلحـة ،وقـد أبـدت بعـض دول
الجنـوب العاملـي اهتاممـاً حقيقيـاً بكيفيـة معالجـة هـذه القضايا
على املسـتوى الوطنـي وكيفيـة مدهـا باملـوارد الالزمـة ،وكان
هـذا التحـول اإليجـايب انعكاسـاً للتدخلات املمتـازة التـي أدىل
بهـا املشـاركون الالجئـون باإلضافـة إىل بعـض رؤسـاء الجلسـات
واملتحدثين الرئيسـيني.

إال أن هذه اإلمكانات واملهارات والقدرات غالباً ما تكون غري
معرتف بها .فكثرياً ما ُي َغ َّيب صوت املرأة بسبب محدودية فرص
الحصول عىل التمثيل يف املستويات كا ّفة ،لذلك مثة حاجة لتقديم
دعم موجه يكون معنياً بتعليم النساء مهارات القيادة واملنارصة
وقوانني حقوق اإلنسان وإجراءات االجتامعات الرسمية ومخاطبة
الجمهور ،وذلك لتُس َمع أصواتهن يف عملية وضع السياسات
وليسهمن بفعالية يف املحافل التي ُيح َت َمل أن تكون متييزية وعملـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني عىل
ول َيض َمنَّ أن دمجهُنّ يف مثل هذه العمليات ليس من باب فض قـدم وسـاق مسـ َّبقاً قبـل أن يحين موعـد حـوار املفوض السـامي
بشـأن الحاميـة يف ديسـمرب/كانون األول لضمان تحقيـق املسـاواة
العتب.
يف الجنـدر يف الجلسـات النقاشـية ،وكان أهـم مـا يف األمـر إدراج
التدقيق الجندري والتقدُّ م يف العقد
موضـوع جديـد يف االجتامع الرسـمي عىل شـكل طاولة مسـتديرة
رغم بطء التقدم الذي ُأح ِر َز فيام يتعلق بضامن املساواة يف الجندر حـول املسـاواة يف الجنـدر ،ومـن الجديـر بالذكـر أن معظـم
يف العقد إ ّال أ ّنه كان ملحوظاً ،فالتقرير املتعلق بأول اجتامع املتحدثين يف تلـك الجلسـة النقاشـية كانـوا مـن فئـة الالجئني مبن
موضوعي الذي عُ ِق َد يف يوليو/متوز لعام  2017ذكر النساء مرة فيهـم نسـاء مـن ميامنـار والسـودان باإلضافـة إىل شـاب سـوداين
واحدة ،بينام مل يرد أي ذكر للجندر أو العنف الجنيس والقائم يعيـش الجئـاً يف أوغنـدا ،كما كان هنالـك زيـادة ملحوظـة يف
عىل الجندر أبداً ،كام حرض فريق التدقيق الجندري االجتامعني تدخلات كل مـن دول الجنوب والشمال لزيـادة الوعي باملخاوف
املوضوعيني الثاين والثالث يف أكتوبر/ترشين األول ،ولكن عىل الجندريـة والقتراح توصيـات محـددة ،وقـد تبادلـت املزيـد مـن
الرغم من االلتزام القوي الذي أبداه كبار موظفي املفوضية السامية الـدول املامرسـات الجيـدة فيما بينهـا لدعـم اسـتجابات أكثر
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بوضوح ،كان هناك نقاش صغري فعاليـة لتحقيـق الحاميـة الجندريـة.
ومج ٍد حول املساواة يف الجندر ،ويف الكثري من الجلسات النقاشية،
لوال تدخالت الالجئني املشاركني ملا ُذكر ذلك عىل اإلطالق ،بينام أمـا التحـدي الحقيقـي الـذي يواجهنـا اآلن فهـو تنفيـذ ذلـك كلـه
دفعت هذه التدخالت يف املجالس األخرى رؤساءها إىل مراعاة على أرض الواقـع إذ يجـب إدراج التزامـات اإلعلان الصارمة تجاه
القضايا املتعلقة بالجندر يف التوصيات ،وكان معظم املتحدثني النسـاء والفتيـات يف ديباجـة اإلطـار الشـامل لالسـتجابة لالجئين
الرئيسيني من الرجال ،ويف حني كان هناك التزام قوي تجاه مشاركة وبرنامـج العمـل املعنـي بتنفيـذ االلتزامات الـواردة فيـه ،وينبغي
الالجئني ،باملقابل مل يكن مثة اعرتاف بالحواجز اإلضافية التي لالتفـاق أن يصـوغ الحاجـات املحددة للنسـاء والفتيـات من جهة
تواجهها النساء والفتيات الالجئات لِيك ُت ْس َمع أصواتهن ،ولوال والرجـال والفتيـان مـن الجهـة األخـرى ،ويجـب عليـه أن يدعـم
املتحدثون املتفانون والتوجيهات املوجهة إىل رئيس الجلسة ملا التحـوالت على أرض الواقـع ملعالجـة عـدم املسـاواة يف الجنـدر
ورد ذكر النساء والفتيات ،ولكانت القضايا الجندرية ستعمم يف والعنـف الجنسي املزمـن ،فهما مـن أهـم العوائـق التـي تحـول
غياهب النسيان مرة أخرى.
دون تحقيـق التزامـات اإلعلان.
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وال بد من تضمني أصوات ومشاركات الالجئني من النساء والرجال جامعة نيو ساوث ويلز ،أسرتاليا
يف كل املستويات ،وينبغي تضمني إجراءات محددة لبناء املساواة
يف الجندر يف املحاور األربع لربنامج عمل العقد ،كام ينبغي لتلك
اإلجراءات أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق ،وعليها أن
Pittaway E, Bell C and Bartolomei L (2017) Strengthening the response .1
تشتمل عىل دعم عميل للدول والجهات الفاعلة من غري الدولto refugee women and girls in the Comprehensive Refugee Response ،
وينبغي أن يكون هناك آلية مساءلة وآليات رصد مجدية للتأكد Framework, University of New South Wales
من أن االلتزامات املتعلقة باملساواة يف الجندر تتحول إىل حامية (تعزيز االستجابة للنساء والفتيات الالجئات يف إطار االستجابة الشاملة لالجئني)
www.unhcr.org/595b7f344.pdf
فعالة لكل الالجئني .وميكن للمجتمع املدين واملنظامت غري  .2ترأس فريق التدقيق الجندري ليندا بارتولوماي وإيلني بيتاوي َ
وض َّم ممثلني عن
الحكومية وكل أصحاب املصلحة الرئيسيني أن يساعدوا من خالل مجتمعات الالجئني وهم تشريي زاهاو وميليكا شيخ الدين وتينا ديكسون وأباجوك بيار
التأكد من أن اإلسهامات التي يقدمونها يف عملية االتفاق تعالج وشذى الريحاوي ،وحصل الفريق عىل دعم إضايف من تشارلون بيل وغريالدين دوين.
 .3فعالية عىل هامش النقاشات املوضوعية للعقد العاملي حول الالجئني  :2الحامية يف
املساواة يف الجندر يف كل جانب من جوانب الحامية.
البحر
www.arts.unsw.edu.au/research/forcedmigration-research-network
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نظمة اجتامعات مشاركة ،شبكة أبحاث الهجرة القرسية

Bartolomei L, Dixson T, Sheikh-Eldin M, Zahau C and Pittaway, E .4
(2017) Gender Audit Report on the Second and Third Thematic Discussion
on the Global Compact on Refugees,
(تقرير التدقيق الجندري حول النقاش املوضوعي الثاين والثالث حول العقد العاملي
لالجئني)
www.unhcr.org/5a251b537.pdf

قانون ‘زامبا’ اإليطايل :زيادة درجة الحامية لألطفال غري املصحوبني ببالغني

جوزيف ليليوت

حقوق األطفال غري املصحوبني ببالغني الواصلني إىل إيطاليا ،ومع َّأن
َسنَّت إيطاليا ترشيعاً شا ِم ًال لحامي ِة
ِ
هناك عيوباً يف الطريقة التي ُتعا ِم ُل فيها إيطاليا هذه الفئة املستضعفة الخاصة ،تؤسس املقاربة اإليطالية
القامئة عىل الحامية ملثالٍ يُحت َذى به يف الدول األخرى.
يف مـارس/آذار  ،2017أصبحـت إيطاليـا الدولـة األوروبيـة األوىل
التـي َ َّ
شعَـت إطـار عمـلٍ شـاملٍ لحاميـة األطفال غير املصحوبني
ببالغين .وكان مشروع القانـون قد ُقـ ِّد َم قبل ثالث سـنوات تقريباً
كسـب تأييـ ٍد َن َسـ َقتها منظمات
للمـرة األوىل وتبـع ذلـك حملـ َة
ِ
حقـوق اإلنسـان طيلـة مـدة القـراءة الربملانيـة ملشروع القانـون
ثـم حصـل مشروع القانـون على اإلقـرا ِر تحـت اسـم ‘أحـكام
1
تدابير الحاميـة للقارصيـن األجانـب غير املصحوبين ببالغين’
تصويـت األغلبيـة العظمـى مـن النـواب .ويشـار إىل القانون
على
ِ
ِب ْاسـم قانـون زامبـا نسـب ًة إىل السـيايس اإليطـايل الـذي اِقرتحـه
و ُب ِنيـت أحكامـه على الخبرة املمتـدة يف امليـدان مـع األطفال غري
املصحوبين ببالغين وعلى مبـادئ حقـوق الطفـل الدوليـة.

“النظـام األكثر تفصي ًال يف توفري الحامية لألطفـال يف أوروبا” ،وجاء
قانـون زامبـا اسـتجابة لتزايـ ِد األعـداد الكبيرة مـن األطفـال غير
املصحوبين ببالغين املسـافرين عبر البحـر املتوسـط إىل إيطاليـا.
ويف الفترة املمتـدة مـا بين  1يناير/كانـون الثـاين و 31ديسـمرب/
كانـون األول  2017دخـل  15779مـن األطفـال غير املصحوبين
ببالغين إيطاليـا عبر البحـر2.وأىت غالبية هؤالء األطفـال من الدول
اإلفريقيـة ومـن بنغالديـش وسـوريا ،وتشير كثير مـن التقاريـر
الصـادرة مؤخـراً إىل الصعوبة التي تتسـم بها رحالتهـم وإىل وقوع
حـاالت من اإلسـاءات الجنسـية والبدنيـة التي غالباً مـا يواجهونها
إضافـة إىل تعرضهـم لخطـر اسـتغالل عصابـات االتجـار بالبشر.3

وعلى مسـتوى االتحـاد األورويبُ ،ا ِّت ِخ َـذت عـدد مـن الخطـوات
ولقـي هـذا القانـون ترحيبـاً مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولة للتصـدي لحاجـات الحاميـة الخاصـة باألطفـال غير املصحوبين
كنمـوذج ُيحتَـ َذى بـه يف الـدول األوروبيـة األخـرى ،ببالغين مبـا يف ذلك مراجعـة منظومـة اللجوء األوروبية املشتركة،
(اليونيسـف)
ٍ
أمـا منظمـة إنقـاذ الطفـل ( )Save the Childrenفوصفتـه بأ َّنـه وتوجيـه االتحـاد األورويب بشـأن العـودة ،وتنفيـذ خطـة عملهـا
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الخاصـة بالقارصيـن غير املصحوبين ببالغين لألعـوام -2010
2014.4ورغـم كل هـذه اإلجـراءات والجهـود التـي بذلتهـا بعـض
دول االتحـاد األورويب مـا زالـت بعـض الـدول تفتقـر إىل القوانين
الخاصـة أو األطـر العامـة الشـاملة للتصـدي لحاجـات الحاميـة
لألطفـال غير املصحوبين ببالغين.

مل الشـمل األرسي وتوفير تصاريـح اإلقامـة والوصـول إىل الرعايـة
الوالديـة وتدريـب األوصيـاء وتعيينهم وتقديم املسـاعدة لضحايا
االتجـار بالبشر .وينـص القانـون على إنشـاء منظومـة معلومات
وطنيـة ُت َص َّم ُـم مـن أجـل متابعة األطفـال غري املصحوبين ببالغني
تضمـن املعلومـات الخاصـة مبوقعهـم وحاجاتهـم
يف إيطاليـا و َت َّ
الفردية.

باسـتقبال األطفـال غير املصحوبين ببالغين يف إيطاليـا والتعامـل
معهـم وتقـدم لهـم ضامنـات بالحـد األدىن مـن الرعايـة .واألهـم
مـن ذلـك َّأن القانـون يعكـس الحقـوق الرئيسـية الـواردة يف
اتفاقيـة األمـم املتحـدة لحقـوق الطفل مبـا فيها الحـق يف الرعاية
الصحيـة والتعليـم والتمثيـل القانـوين وحـق سماع ب ِّينا ِت ِهم خالل
املرافعـات القضائيـة واإلداريـة ،وينـص القانـون أيضـاً على مبـدأ
أفضـل مصالـح الطفل.

ال شـك يف َّأن هـذا القانـون ُ َي ِّثـل خطـوة إيجابيـة ويضرب ً
مثلا
يحتـذى بـه يف الـدول األخـرى ،ل ِّكـنَّ ضمان تنفيـذه الفعـال مـن
األمـور الصعبـة على مـا يبـدو .فتوفير السـكن املالئـم والـكايف
لألطفـال غير املصحوبين ببالغين والوصايـة والرعايـة الصحيـة
ً
متويلا واسـتطاعة كافيتني.
والتعليـم وغريهـا مـن األمور تتطلـب
لكـنَّ جـودة هـذه الخدمـات يف كثير مـن أنحـاء إيطاليـا ومـدى
إتاحتهـا مـا زالـت أقل مـن املعايير املطلوبة .ويسـوء الوضع أكرث
بسـبب الضعـف الذي يعتري منظومـة االسـتقبال اإليطالية التي
ال يقـدم قانـون زامبا كثيراً من التعليمات لتصحيحهـا و َين ِت ُج عن
ذلـك إسـكان معظـم األطفـال غير املصحوبين ببالغين يف صقلية
أو كاالبريـا .كما َّأن كثيراً منهـم ُيح َر ُم َ
ـون مـن حـق الوصـول إىل
منظومـة حاميـة طالبـي اللجـوء والالجئين ويبقـون يف مرافـق
االسـتقبال األوليـة ملـدد زمنيـة مطولـة أو يف مراكـز االسـتقبال
املؤقتـة .و َين ِتـج عـن ذلـك شـعور باإلحبـاط لـدى األطفـال غير
املصحوبين ببالغين بسـبب هـذه الخدمـات املضغوطـة يف تلـك
املناطـق وسـوء ظـروف املسـكن وإطالـة أمـد فترات االنتظـار
وغيـاب املعلومـات الخاصـة باللجـوء وإجـراءات مل الشـمل
األرسي وهـذا مـا يجعلهـم يف أغلـب األحيـان يختفون مـن مراكز
االسـتقبال ويحاولـون الوصـول إىل أماكـن أخـرى مـن إيطاليـا
أو أوروبـا .وعندمـا يفعلـون ذلـك فإنهـم يعرضـون أنفسـهم إىل
مخاطـر مجـددة لإلسـاءة واالتجـار بالبشر.

أحكام القانون
ُت ِنشـئ مـواد قانون زامبـا وأحكامه وتعـدل عدة إجـراءات ترتبط تحديات التنفيذ

و ُت ِقـ ُّر املـادة األوىل مـن القانـون مبواطـن االسـتضعاف الخاصـة
باألطفـال غير املصحوبين ببالغني وتضمن لهـم الحقوق والحامية
ذاتهـا املمنوحـة لألطفـال اإليطاليين واألوروبيين .وهنـاك مـادة
أخـرى تنـص على الحظـر التـام إلعـادة أي طفـل غير مصحـوب
ببالغين وإزالتـه مـن إيطاليـا مـا مل يكـن ذلـك بأمر مـن املحكمة
ويف ظـروف اسـتثنائية وال يجـوز فعـل ذلك بأي حـال من األحوال
إذا مـا أنطـوى عليـه رضر خطير بحـق الطفـلِ  .و َيشترِط القانون
أيضـاً تنفيـذ إجـراءات تحديـد الهويـة فـور وصـول الطفـل غير
املصحـوب ببالغين يف إيطاليا ثم ُي َن َّفذ اسـتقصاء مـن أجل تحديد
اإلجـراءات املسـتقبلية التـي يجـب أن تنصـب بأفضـل مصالـح
الطفـل .وإذا كان هنـاك أي يشء معقـول حـول عمـر الطفـل،
فيجـب تنفيـذ إجـراءات تحديـد العمر رشيطـة اسـتخدام الطرق
ً
تدخلا بالشـؤون الخاصـة مـا أمكـن ذلـك .وينبغـي تنفيـذ
األقـل
إجـراءات التحديـد ضمـن عرشة أيـام يف مرافق االسـتقبال األولية
ويجـب على هـذه املرافـق أن تسـتويف املعايير الدنيـا لضمان
الحاميـة الكافيـة للطفـل يف إسـكانه وحقوقـه الرئيسـية .وبعـد
 30يومـاً ،ينبغـي نقـل الطفـل إىل مراكـز ثانويـة ضمـن املنظومة
اإليطاليـة لحاميـة طالبـي اللجـوء والالجئين.

وأدركـت إيطاليـا هـذه التحديـات ،فاتخـذت الخطـوات الالزمـة
ٌ
قانون يف ديسـمرب/كانون
لتحسين عمليـة التنفيـذ ،ومن هنا ُسـنَ
األول  2017للتعامـل مـع مزيـ ٍد مـن إجـراءات الوصايـة وهنـاك
أيضـا تدابير أخـرى قيـد التصميـم تسـعى إىل زيـادة قـدرات
مراكز االسـتقبال وعـدد األوصياء املتاحني5.و ُي َّ
خط ُـط اآلن لتصميم
وينـص القانـون أيضـاً على وجـوب توفير الخدمـات الصحيـة املامرسـة املثلى ونرشهـا باإلضافـة إىل جمـع البيانـات الخاصـة
اإليطاليـة لألطفـال غير املصحوبين ببالغين خلال إقامتهـم يف واملفصلـة.
إيطاليـا و ُيلـ ِز ُم إدخالهـم إىل املؤسسـات التعليميـة .ومبوجب هذا
القانـون ،يتمتـع هـؤالء األطفـال أيضـاً بحـق االطلاع الكامل عىل ومبـا َّأن األطفـال غير املصحوبين ببالغين يعانـون بطبيعتهم من
مـا يتعلـق بالتمثيـل القانوين ويلـزم القانـون الدولـة بتقديم تلك مواطـن ضعـف كبيرة فذلـك يحتـم على الـدول أن تطـور أطرها
الخدمـة لهـم مجانـاً دون مقابـل .و ُت َعـد ُِّل مـوادٌ أخـرى يف قانـون العامـة القامئـة على حقـوق اإلنسـان وتنفذهـا تنفيـذاً فعـاالً
زامبـا إجـراءات سـابقة أو تقـدم إجـراءات جديـدة فيما يخـص مـن أجـل حاميـة هـؤالء األطفـال .فلـو كان هنـاك أي ثغـرات يف
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القوانين فذلـك قـد يـؤدي إىل معاملـة األطفـال غير املصحوبين جوزيف ليليوت j.lelliott1@uq.edu.au
ببالغين بطـرق ال تتلاءم مـع حقوقهـم املمنوحـة لهـم وفقـاً مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة كوينزالند
للقانـون الـدويل .ومـع َّ
أن هنـاك ثغـرات واضحـة ومواطـن عجـز www.uq.edu.au
كبيرة يف معاملـة إيطاليـا لألطفـال غير املصحوبين ببالغينُ ،ي ِّبي
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri‘ .1
قانـون زامبـا الـذي أقرتـه حديثـاً َّ
أن البلاد بـدأت تتخـذ خطوات ’non accompagnati
ترشيعيـة قويـة ملنـح هـؤالء األطفـال كل العطـف والحامية التي UNHCR (2018) Italy: Unaccompanied and Separated Children (UASC) .2
يسـتحقونها .أمـا الـدول األخـرى التـي متثـل وجهـات أساسـية Dashboard, December 2017
َّ
(إيطاليا :لوحة القيادة لألطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني ببالغني ،ديسمرب/
لألطفـال غير املصحوبين ببالغين فما زال عليهـا سـن القوانين كانون األول http://bit.ly/UNHCR-ItalyUASC-2018 )2017
التـي متاثـل أو تضاهـي الحاميات املبنية عىل الحقـوق يف إيطالياUNICEF (2017) A Deadly Journey for Children: The Central .3 .
أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة على سـبيل املثـال Mediterranean Migration Route
فنحـن نجـد َّ
(رحلة املوت لألطفال :مسار الهجر عرب منتصف املتوسط)
َتع َمـدُ على الـدوام إىل إعـادة األطفـال غير املصحوبين ببالغين www.unicef.org/publications/index_94905.html
املكسـيكيني دون إجـراء أي فحـص ومتحيـص كافيين لطلبـات http://bit.ly/EC-UAM-2010-14 .4
لجوئهـم أو التحقيـق بادعاءاتهـم بالتعـرض لالتجـار بالبرش6أمـا European Asylum Support Office (2017) Operating Plan Agreed by .5
َّ
EASO and Italy
ً
األطفـال غير املصحوبين ببالغين يف جنـوب إفريقيـا فغالبـا (خطة العمل املتفق عليها بني املكتب األورويب لدعم اللجوء وإيطاليا)
مـا يفتقـرون إىل القـدرة على الوصـول إىل الخدمـات األساسـية www.easo.europa.eu/sites/default/files/Italy-OP-2018.pdf
وإجـراءات طلـب اللجوء7.ومـع تقدم املجتمع الـدويل نحو العقد ( UNHCR (2014) Children on the Run .6األطفال الهاربون)
www.unhcr.org/56fc266f4
العاملـي حـول الالجئين والعقـد العاملي حـول املهاجريـن ،ينبغي UN Committee on the Rights of the Child (2016) Concluding .7
لجميـع الـدول دون اسـتثناء أن تبـذل العنايـة الواجبـة لحاميـة Observations of the Second Periodic Report of South Africa
األطفـال وأن تعالـج السياسـات واملامرسـات التـي تضـع هـؤالء (املالحظات الختامية للتقرير الدوري الثاين لجنوب أفريقيا)
www.refworld.org/docid/587ce86b4.html
األطفـال يف خطـر.

العزوف الطوعي عن الحركة :أصوات السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ

كارول فاربوتكو

بدأ املجتمع الدويل منذ سنوات قليلة بزيادة الرتكيز عىل الحركة وإعادة النقل املخطط له لألشخاص
املتأثرين بالتغري املناخي .لكنَّ كثرياً من السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ يقولون إ َّنهم ينوون
البقاء يف الجزر التي عاش عىل أرضها أجدادهم.

يتزايـد إعـراب السـكان األصليين يف بلـدان املحيـط الهـادئ
ألسـباب ثقافيـة وروحيـة
عـن تفضيلهـم البقـاء يف أراضيهـم
ٍ
حتـى لـو عنـى ذلـك مواجهتهـم للتدهـور الكبير يف الصحـة
وسـ ُبل كسـب الـرزق الناجـم عـن التغير املناخـي ،ويصـل
ُ
األمـر يف بعـض الحـاالت إىل أن يقولـوا إ َّنهـم مسـتعدون
للمـوت يف أراضيهـم بـدالً مـن أن ُيعـا َد نقلهـم إىل أماكـن
َ
مجـال التخطيـط ووضـع
أخـرى ،وينبغـي للعاملين يف
السياسـات املتعلقـة بتغير املنـاخ االعرتاف مبخاوف السـكان
األصليين والتواصـل معهـم بطريقـة مالمئـة مـن الناحيتين
الثقافيـة واألخالقيـة.

ويبـدي السـكان األصليـون الذيـن ميثلـون النسـبة العظمـى
كثير مـن مجتمعـات املحيـط الهـادئ ً
فهما
مـن السـكان يف ٍ

جيـداً للمخاطـر املتعلقـة بتغير املنـاخ كاحتمال أن تصبـح
املناطـق السـاحلية غير صالحة للسـكن .ويف بعـض األحيان،
ش َكـت املجتمعـات املحليـة يف التعامـل مـع قضايـا التغير
ُأ ْ ِ
املناخـي لعقـو ٍد عـدّ ة كما أبـ َدت حكوماتهـم نشـاطاً واضحاً
يف املفاوضـات الدوليـة املتعلقـة بالتغري املناخي منذ نشـأتها
يف الثامنينيـات .أ ّمـا التغيرات الطارئـة على الظـروف البيئية
يف منطقـة املحيـط الهـادئ والتـي تؤثر عىل األمنـاط املناخية
وإنتـاج املحاصيـل والثروة السـمكية َف ُحـ ِددَت ونو ِق َشـت
على نطـاق واسـع يف منظومـات معـارف السـكان األصليين،
وأصبـح مـن املألـوف إطلاق املبـادرات املحليـة للتكيف مع
تغير املنـاخ التـي غالبـاً مـا ميولهـا املانحـون الدوليـون حتى
يف األماكـن النائيـة.
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كارول فاربوتكو

ورغـم تطبيـع التغير املناخـي يف الحياة اليوميـة يف منطقة
املحيـط الهـادئ ،مـا زال التغير املناخـي تهديـداً وجوديـاً
يواجـه ثقافـة السـكان األصليين وهويتهـا والعالقـة التـي
تربطهـا بأرضهـا وبحرهـا ،كما َّ
أن التغير املناخـي يهـدد
حـق تلـك الشـعوب يف تقريـر مصريهـا إذ ال ميكـن للبعض
أن يقبلـوا فكـرة العيـش دون وطـن يعيشـون فيـه أو
يعـودون إليـه .و ّمثـة مجموعة من قـادة السـكان األصليني
يف جـزر املحيـط الهـادئ وكبارهـا وناشـطوها يعبرون
بوضـوح عـن عزمهـم وتصميمهـم املـدروس بعنايـة على
البقـاء يف أراضيهـم ألسـباب ثقافيـة وروحيـة وسياسـية،
ولعـل القضيـة األهـم مـن وجهة نظـر املقاومين الطوعيني
للحركـة هـذه ال تكمـن يف السـؤال حول “أين سـنذهب؟”
أو “كيـف سـننجو؟” بـل تكمـن يف السـؤال“ :كيـف
سـنحافظ على هويتنـا ونبني الطـرق املؤدية إىل مسـتقبل
لـدن قـادر على مواجهـة الظـروف بحيـث نقـرر مصرينـا
بأنفسـنا؟” ،كما َّ
أن العـزوف الطوعـي عـن الحركـة آليـة
مواجهـة ها ّمـة تسـاعد على تقويـة الخصائـص الثقافيـة
والروحيـة لـدى الذيـن يواجهـون فقـدان وطنهـم.
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دعـم العزوف الطوعي عن الحركة

يف الواقـع ،يبـدو َّ
صـغ مبـا يكفـي ألصـوات
أن أحـداً مل ُي ِ
الذيـن عزفـوا عـن االنتقـال بطوعهـم ،ومل تؤخـذ حاجاتهم
بالحسـبان عنـد وضـع ُأ ُطـر السياسـات العامـة املتعلقـة
بتعميـم التكيـف مـع التغير املناخـي والحركـة ،لكـنَّ
اختيـارات السـكان األصليين يجـب االعتراف بهـا ودعمهـا
حتـى إن كانـت الفئـة التـي اختارت العـزوف الطوعي عن
الحركـة ُت َعـدُّ أقليـة بالنسـبة إىل السـكان األصليين.
وال ميكـن التعامـل مـع قضيـة العـزوف الطوعي عـن الحركة
مـن خلال السياسـات اإلمنائية التي رسـمتها جهـات خارجية
وال مـن خلال االقتصـار على مجـرد توفير املعلومـات حول
خطـر املنـاخ ،إذ َّ
إن الذيـن اختـاروا االمتناع عـن التحرك من
ً
أراضيهـم يدركـون متامـا الخطـر املناخـي والروابـط املعقـدة
التـي تربـط بين النـاس واملنـاخ واملـكان .وبـدالً مـن ذلـك،
ينبغـي لالسـتجابات اإلنسـانية الدوليـة أن تدعـم العـزوف
الطوعـي عـن الحركـة من خلال توظيـف املقاربـات املالمئة
مـن الناحيتين الثقافيـة واألخالقيـة .ولعـل األهـم مـن ذلـك
أنـه ال ينبغـي للسـكان األصليني أن يشـعروا يف وقت ما أنهم
مجبرون على اتخـاذ قرار ملزم إمـا بالتحـرك أو العزوف عن
الحركـة؛ ألنـه مـن املرجـح أن تـؤدي مثـل هـذه الضغوطات
إىل تفاقـم القلـق الناجـم عـن خسـارة الديـار .ومـع تدهـور
سـبل كسـب الـرزق مبـرور الوقـت ووقـوع الكـوارث

من قريبة تناتاليا ،فيجي ،أبريل/نيسان  .2017عانت القرية من أرضار جسيمة خالل نوء وينستون
يف فرباير/شباط .2016

الطبيعيـة ،قـد ينبغـي للسـكان األصليين أن ُيبـدُ وا القـدرة
على تغيير قراراتهـم مـن العـزوف الطوعـي عـن الحركة إىل
التحـرك الطوعـي ،وحتـى لـو اتخذوا هـذا القـرار ،رمبا يجب
أن ُيبـدُ وا القـدرة على العدول عنـه واتخاذ القـرار بالعزوف
الطوعـي مجـدداً .ولذلـك ،ينبغـي للعمليـات الداعمـة أن
تكـون قـادرة أيضـاً على التكيـف وقـد تكـون مثـة حاجـة
ألنـواع مختلفـة مـن الدعـم السـيايس والقانـوين والنفسي
والثقـايف والجسـدي مـع تغير الظـروف.
وقبـل أن تقـع أ ُّيـة كارثـة ،تتيـح النقاشـات حـول العـزوف
الطوعـي عـن الحركـة يف املناخ املتغير الفرصـة للمجتمعات
األصليـة والشركاء الخارجيين إلعـادة النظـر بالتنميـة
والتحـرك والتكيـف مـع تغير املنـاخ بطـرق مجديـة ثقافيـاً،
وقـد يشـتمل التخطيـط للكـوارث ،على سـبيل املثـال ،على
الكبـار يف السـن بصفتهـم خبراء رئيسـيني فيما يتعلـق
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بخيـارات العـزوف الطوعـي عـن الحركـة ،وميكـن أن ُتع َت َمد املحليـة قـد اسـتنفدت َّ
وأن الحوارات املفصلة بشـأن عواقب
ُ
تلـك الخيـارات كتدابير مؤقتـة تبعـاً للظـروف البيئيـة العـزوف عـن الحركـة قـد أج ِر َيـت ،وأن خيـار البقـاء كان
املتغيرة .وبعـد الكارثـة ،ينبغـي للمسـاعدات اإلنسـانية أن طوعيـاً متامـاً ،وال بـد مـن وضـع القواعـد القانونيـة لضمان
تبـدأ يف بنـاء الشراكات مـع قـادة السـكان األصليين.
منـح حقـوق اإلنسـان وكرامتـه هـي األولويـة األوىل يف مثـل
هـذه األوضـاع.
وتضطلـع حكومـة “فيجـي” بـدور ريـادي يف عمليـات
إعـادة التوطين يف منطقـة املحيـط الهـادئ مـن خلال الخالصة
العمـل الوثيـق مـع املجتمعـات املحليـة الفيجيـة يف تتطلـب مسـألة العـزوف الطوعـي عـن الحركـة حـواراً عابراً
املناطـق السـاحلية املعرضـة للخطـر ،وتقديـم أمثلـة جديدة للثقافـات وأمناطـاً جديـدة مـن الدعـم لحقـوق اإلنسـان
وناشـئة على املامرسـات الجيـدة للعـزوف الطوعـي عـن وكرامتـه مـع إيلاء االهتمام الخـاص للوصـول إىل درجـة
الحركـة .وتشـتمل مسـودة املبـادئ التوجيهيـة لالنتقـال أفضـل يف فهـم ودعـم شـعور السـكان األصليين باالنتماء.
التابعـة للحكومـة الفيجيـة على إجـراء يجـب اتباعـه حين وال يقـل أهميـة يف مجـال البحـوث والسياسـات يف الهجـرة
يتقـرر َّ
أن إعـادة النقـل رضوريـة لكـنَّ املجتمعـات تقـرر القرسيـة تحديـد مـا إذا كانت األطـر العامة للإدارة املطبقة
التمسـك بأراضيهـا وعـدم االنتقـال .ويتضمـن هـذا اإلجـراء :تسـمح يف إجـراء مثـل هـذا الحـوار أو تقديـم تلـك الحامية،
احترام قـرار العـزوف الطوعـي عـن الحركـة أوالً وآخـراً ،ثـم وغالبـاً مـا تكون مشـاعر السـكان األصليني باالنتماء واضحة
استكشـاف األسـباب التـي تـؤدي إليـه وإجـراء النقاشـات لكنهـا غير مسـموعة َّ
ألن املؤسسـات الدوليـة ال تسـتجيب
َّ
مـع املجتمـع املحلي حـول التكيـف مـع هـذه الخيـارات مبـا يكفـي آلراء السـكان األصليني ،كما أن تعبيرات العزوف
عبر عنها
وحيـازة األرايض ،وتضمين قضايـا التغير املناخـي يف املناهج الطوعـي عـن الحركـة تصبـح تحديـاً أخالقيـاً حني ُي َّ
التعليميـة الثانويـة واألساسـية ،وضمان االسـتعداد النفسي على أسـاس الحق يف املـوت .فكيـف ميكن للمجتمـع الدويل
أن يتفاعـل يف هـذه الحالـة؟ ومـن املؤكـد َّ
أن الحاجـة قامئـة
والعاطفـي لتأثيرات املنـاخ.
لبنـاء ُأطـر سياسـية وقانونية جديـدة .ولتحقيـق ذلك ،يجب
لكـنَّ هـذه اإلرشـادات التوجيهيـة تذكـر أيضـاً جـواز فـرض أن تأخـذ مجتمعـات البحـوث والسياسـات املعنيـة بالهجـرة
إعـادة النقـل يف حالـة وقـوع السـيناريو األسـوأ أي الخطـر القرسيـة على محمـل الجـد خيـار العـزوف الطوعـي عـن
املهـدد للحيـاة .وحتـى لـو فرضنـا َّ
أن املبـادئ التوجيهيـة الحركـة بين السـكان األصليين ،وال ينبغي تجاهـل تلك األطر
يجـب أن تنـص على عـدم فـرض إعـادة االنتقـال حتـى بسـبب النزعـات العاطفيـة والتعقيـدات العرقيـة املرتبطـة
يف أسـوأ السـيناريوهات ،فذلـك ال ينفـي الحاجـة امللحـة بهذه املسـألة.
لتقديـم الدعـم األخالقـي والقانـوين للذيـن اختـاروا العزوف
عـن الحركـة مبحـض إرادتهـم ،فذلـك الدعـم رضوري لضامن كارول فاربوتكو Carol.Farbotko@csiro.au
صـون حقـوق اإلنسـان وكرامتـه .وسـيتضمن ذلك التأسـيس عاملة وباحثة اجتامعية ،قسم األرض واملاء ،منظمة كومونولث
على دليـل قانـوين مقبـول يفيـد َّ
بـأن كل خيـارات التكيـف البحوث العلمية والصناعية )www.csiro.au (CSIRO
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دور املجتمع املدين يف هونغ كونغ

روي إنجوايب

مبقدور املنظامت املحلية أن تساعد كثرياً يف توفري الخدمات ويف جهود الدمج واملنارصة.
يف هونغ كونغ ،تستغرق عملية النظر يف طلب اللجوء سنوات عدة
وخاللها ال يسمح لطالبي اللجوء بالعمل إلعالة أنفسهم وال يتلقون
إال القليل من املساعدات من الدولة .ومقارنة باملستوى العاملي،
تسجل هونغ كونغ أفل معدل لالعرتاف بالالجئني إذ تصل إىل
 .%0.7وحتى عندما يحصل األفراد عىل صفة اللجوء ،فال ُينَحون
حق اإلقامة يف هونغ كونغ بل يحالون إىل املفوضية السامية لألمم وكان الالجئون سفراء أنفسهم ،وأخــذت برامج التوعية التي
املتحدة لشؤون الالجئني من أجل إعادة توطينهم يف بلد ثالثة.
أطلقناها تغري تدريجياً وجهات نظر السكان املحليني تجاه
الالجئني وانضم بعض السكان املحليني إىل الحمالت العامة ملطالبة
واعتاد معظم طالبي اللجوء عىل تلقي مساعدة شهرية من الدولة الحكومة بإنشاء نظام رفاه أفضل لالجئني .وباإلضافة إىل ما قدمناه
تبلغ ألف دوالر هونغ كونغي ( 128دوالراً أمريكياً) لتغطية من تواصل وتوعية يف املجتمع املحيل ،كتبت أيضاً الكنائس
أجور السكن ،وتدفع مبارشة إىل الحساب املرصيف لصاحب العقار واملنظامت غري الحكومية يف هونغ كونغ خطابات إىل الحكومة
املؤجر ،ومبقدورهم أيضاً تلقي املعونة الغذائية كل عرشة أيام من وشاركت يف االحتجاجات التي نظمها الالجئون يف الشوارع لحث
املتاجر املختارة وتصل قيمتها إىل  300دوالر هونغ كونغي .لكنَّ الحكومة عىل تقديم املساعدة القانونية لالجئني .وكل هذه
ارتفاع بدل اإليجار يف هونغ كونغ ،جعل من الصعب عىل طالبي الحمالت التي متارسها قطاعات املجتمع املختلفة ضد الحكومة
اللجوء العثور حتى عىل غرفة صغرية يف حدود املبلغ الذي توفره تساهم يف الضغط عىل الحكومة من أجل تحسني سياساتها تجاه
لهم الدولة وآل الحال ببعض طالبي اللجوء إىل العيش يف الشوارع الالجئني وطالبي اللجوء.
أو يف أكواخ دون املستوى يف املناطق النائية من األقاليم الجديدة.
ورغم ما متيزت به هذه املامرسات من بطء فقد حققت تحسناً
واستجابة لذلك ،أسست كنيسة فاين وغريها من الكنائس الكبرية ملحوظاً إىل حد ما فقد عملت الحكومة عىل زيادة املساعدات
شبكة الدعم ملساعدة طالبي اللجوء من خالل إضافة مبلغ عىل التي تقدمها بشأن بدل اإليجار الشهري إىل  1500دوالرات هونغ
قيمة املساعدات التي تقدمها الحكومة إىل الحد الذي ميكنِّهم من كونغية واملساعدات الغذائية إىل  1200دوالر هونغ كونغي شهرياً
استئجار غرفة صغرية يف املدينة .وباإلضافة إىل ذلك ،بدأت بعض تقدمها الحكومة إىل الالجئني يف صورة بطاقة غذائية يستطيع
الكنائس يف رفع مستوى الوعي بني أفراد املجتمع املحيل بشأن الالجئون استخدامها يف جميع أنحاء املدينة.
التَّحديات التي تواجه الالجئني وطالبي اللجوء والفوائد واملزايا
التي ميكن أن تحققها لهم.
وسيستمر املجتمع املدين يف هونغ كونغ يف اضطالعه بدوره
الحيوي يف مساعدة الالجئني عىل االندماج ،وكسب الــرزق،
وملواجهة التنميط اإلعالمي ،نظمت الكنائس ترتيبات لتمكني ومشاركة مواهبهم ومهاراتهم من أجل أن يتمكنوا من التخطيط
مجموعات من الالجئني وطالبي اللجوء من زيــارة املــدارس ملستقبلهم والعيش بكرامة.
والكنائس املحلية ،واملنظامت املجتمعية للتشارك يف التحديات
التي واجهوها واملهارات التي ميتلكوها أيضاً .فعىل سبيل املثال ،روي إنجوايب njuabe.roy@gmail.com
شارك فريق من قارعي الطبول والراقصني اإلفريقيني مهاراتهم مدير الربامج ،منظمة فاين لخدمات املجتمع املحدودة
مع مجموعات متنوعة من الشباب يف هونغ كونغ ويف الوقت www.vcsl.org
نفسه ساهم أحد طالبي اللجوء من ذوي املهارات الزراعية يف
دعم إنتاج املحاصيل لالستهالك املحيل .وكان لهذه املبادرات أثر يف
تفكيك القوالب النمطية فأظهرت َّأن الالجئني يرغبون يف املشاركة
اإليجابية والبنَّاءة يف املجتمع.

روي إنجوايب
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