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شبه الجئة تتحدث من القاهرة

شادن خ ّالف

دفعت االضطرابات الناشئة يف شامل أفريقيا والرشق األوسط بالعديد من الناس إىل ترك
منازلهم ودولهم .ومن هؤالء سيدة ،تتمعن يف الخيارات املتاحة أمامها وهي توشك عىل
مغادرة القاهرة.
"وأنا أحزم أمتعتي ،وألقي بألعاب ولديّ
الصغريين يف الحقائب ،انتابني فجأة شعور
بالقلق والخوف .ماذا لو انتهى بحثنا عن
األم��ان خالل هذه األي��ام العصيبة التي
تشهدها القاهرة بأطول مام نتوقع؟ ماذا
لو مل نتمكن من العودة للوطن؟
وم��ع تصا ُرع األفكار يف ذهني لتحديد
وجهتنا وماذا سنفعل حال حدوث األسوأ،
ُ
تذكرت أوىل أيام عميل مع املفوضية العليا
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عام .١٩٩٨
وقد مست قراءة دليل اإلجراءات واملعايري
الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئني،
كجزء من التدريب عىل وظيفتي الجديدة
كمساعد ح�ماي��ة يف مكتب املفوضية
بالقاهرة ،وتراً حساساً داخيل .لقد أحسست
دامئاً أن الحاجة لرتك الوطن والسعي لطلب
اللجوء يف بلد آخر ليست احتامالً غريباً عن
العديد من الناس يف الرشق األوسط؛ ذلك
ألن األمور مل تكن مستقرة وال ميكن االعتامد
عىل آليات التعامل مع املصاعب املتأصلة،
كأقل ما يقال .وشعرت كذلك بصلة قوية
تربطني بطالبي اللجوء يف مرص والتعاطف
معهم .وليس ذلك ألنني واجهت مثل هذا
املوقف؛ وإمنا ،وببساطة ،ألنني عشت يف
الرشق األوس��ط وأعلم أن ذلك ميكن أن
يحدث ملن شاءت أقداره أن يعيش هناك
يف أي وقت.
عندما قامت ثورة  ٢٥يناير/كانون الثاين
 ٢٠١١يف القاهرة وعدد من املدن املرصية
األخرى ،كان من الصعب التنبؤ مبا ستؤول
إليه األم��ور؛ إذ ازدادت أع��داد وأحجام
التظاهرات واالحتجاجات العامة خالل
السنوات األخرية ،لكن مل تشهد البالد حراكاً
شعبياً مبثل هذا النحو .لقد كان مدهشاً
ام ومفع ً
ومله ً
ام بالحياة .ثم ومع بدء البالد
يف رك��وب موجة االبتهاج التي صاحبت
التنفيس عن كل هذا الغضب الذي طال
كبته وفرصة التعبري عن الرأي بصوت عالٍ ،
حدثت الفاجعة يوم  ٢٨يناير/كانون الثاين،
عندما أطلقت الرشطة الرصاص الحي عىل

املتظاهرين املساملني لتقتل ما يزيد عن
 ٣٠٠شخص وتصيب حوايل  ٦٠٠٠آخرين.
ثم تلت ذلك سلسلة من األحداث التي أدت
إىل حدوث الفوىض العارمة ،حيث ُفتحت
السجون وخرج ما يقرب من  ٢٣٠٠٠سجني.
أيضاً ،ترك الضباط أقسام الرشطة وسرُ قت
منها األسلحة والذخرية .واختفت الرشطة
متاماً من شوارع القاهرة ،ورسى الخوف
بني جنبات املدينة مع انتشار البلطجية
واملجرمني ونهبهم وتخريبهم للممتلكات
العامة والخاصة ،مام أدى إىل ظهور لجان
الدفاع الشعبية يف كل مكان لحراسة األحياء
السكنية طوال الليل للمحافظة عىل أمن
وسالمة املنازل والعائالت بعد فرض حظر
التجول.
ُّ
وق��د ك��ان من املتوقع أن يتعرض ح ّينا
يضم
السكني للتخريب والعنف نظراً ألنه
ّ
عدداً كبرياً من املسؤولني الحكوميني ورجال
األع�مال الذين يعيشون به .وخالل هذا
الوقت ،قررت أرسيت الرحيل إىل حي آخر
أكرث اكتظاظاً؛ حتى ننصهر وسط الزحام
األكرب ،وهذا ما يعيدين إىل حزم أمتعتي.
ومع حزمي لألمتعة ،شعرت بدقات قلبي
تتسارع والدم يتدافع إىل رأيس باألفكار
حول أمن ولدينا الصغريين :فكيف لنا
أن ن�ترك البالد؟ وإذا فعلنا ذل��ك ،فأين
سنذهب؟ وألي بلد لدينا تأشرية دخول
صالحة؟ وكيف أترك والديّ وحدهام هنا؟
كيف نؤ ّمن منزلنا فور املغادرة؟ وكم من
الوقت سنبقى بعيداً؟ كيف سنحصل عىل
مواردنا الحياتية ونحن بعيدون؟ والسؤال
تفجر الوضع لألسوأ
األخري ،لكن األهم :إذا ّ
ومل نستطع العودة ،هل سنحصل عىل وضع
اللجوء؟
توقفت للحظة ثم ذهبت بهدوء إىل ّ
رف
الكتب وأخذت نسختي القدمية واملمزقة
من دليل اإلج���راءات واملعايري الواجب
تطبيقها لتحديد وض��ع الالجئني ،فقد
وجهتني كثرياً يف
أحتاجها؛ إذ أنها التي ّ

تقييم حاالت طالبي اللجوء الذين التقيت
بهم من بعض الدول التي مزقتها الحروب
كالسودان والصومال وإثيوبيا وإريرتيا
والعراق .واآلن ،قلت لنفيس ،قد ينطبق
الحال ع ّ
يل وعىل أرسيت.
وقد استمر عدم استقرار األمن والوضع
السيايس وعدم القدرة عىل التنبؤ بهام حتى
تنحي الرئيس املرصي يف  ١١فرباير/شباط.
وبعد مشاهد الفرح الشديد واالبتهاج التي
سادت ميدان التحرير ،بدأ النظام والشعور
بالحياة الطبيعية يعودان بصورة نسبية
عىل الرغم من ردود األفعال املختلفة التي
اجتاحت العامل مع سقوط النظام املرصي
السابق .والحمد لله ،مل تتحقق مخاويف
حول االنهيار التام ومل أحتج الدليل .لكن
يف ليبيا ،حيث قوبلت االنتفاضة الشعبية
بالعنف الشديد ،ف ّر اآلالف إىل مرص وتونس
خوفاً عىل حياتهم ،وهام بلدتا اللجوء اللتان
ألهمتا الحراك الشعبي الليبي وهام أيضاً
اللتان تفتحان حدودهام أمام الجئي ليبيا
رغم ما بهام من ثورات وانقالب اجتامعي
شامل.
لذلك ،ويف النهاية ،مل أحتج الدليل .لكن
هذه التجربة ،وليس غريها ،علمتني درساً
يف التواضع .ما واجهناه ،وهو حقيقي جداً،
ال ميكن مقارنته بخربات األشخاص الذين
واجهوا الحروب أو فقدوا أفراداً من أرسهم
أو هُ وجموا شخصياً أو من سافروا أليام
إلنهاء معاناتهم والوصول إىل بر األمان،
ورمبا مل يتم لهم مرادهم .تخيلوا أنفسكم
يا سادة كالجئني ليوم أو أسبوع أو حتى
لدقيقة ،فإن من املؤكد أنكم لن تعتربوا
أمنكم وحقوقكم وآمالكم املستقبلية
حقيقة دامئة".
تعمل شادن خالف ()skhallaf@aucegypt.edu
بالتدريس يف مركز دراسات الهجرة والالجئني
بالجامعة األمريكية بالقاهرة
(.)www.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/
متت كتابة هذا املقال بصفة شخصية ،وهو ال
يعكس آراء أو توجهات منظمة األمم املتحدة
أو الجامعة األمريكية بالقاهرة.

37

