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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.
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