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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.
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 .2مبوجب هذه املبادرة (التي سوف تُن َّفذ يف ساحل العاج وغامبيا وغانا وغينيا وليبرييا
ونيجرييا وسرياليون)ُ ،رو َِّجت للمنافع املتأتية من االندماج املحيل ملجتمعي املضيفني
والالجئني ُ
وش ِّج َع الالجئون عىل العيش والعمل يف البلدان املجاورة ضمن أحكام املجتمع
االقتصادي لدول غرب أفريقيا مبا يف ذلك مذكرة الالجئني لعام  .2007ومتنح هذه األحكام
الالجئني القادمني من الدول األعضاء حقوق اإلقامة والرتسيخ والعمل يف كل منطقة
املجتمع االقتصادي لدول رشق إفريقيا.
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