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النشرة للتوزيع اجملاني فقط
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العدد عىل تقييم أثر ووقع النزوح املطّول عىل حياة النازحني ومجتمعاتهم، سواء التي غادروها أو املضيفة. 

كام نسعى يف هذا العدد إىل البحث عن الحلول املمكنة السياسية واإلنسانية والشخصية منها.
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تناقش أغلب املقاالت التي يتضمنها هذا العدد الجوانب املختلفة لقضية النزوح املطول ، فام يقرب من ثلثي تعداد النازحني حول العامل اليوم 

ال يعيشون يف أوضاع طوارئ وإمنا يعيشون قيد حالة من النزوح املطول يعيشون فيها فرتات طويلة يف املنفى ويعانون عزلة إجبارية عن الوطن 

وبدون بارقة أمل يف العودة. وعندما ميكث الناس يف املنفى لفرتات طويلة، رمبا تغادر احتياجاتهم خانة االحتياجات امللحة العاجلة، ولكنها تنتقل 

إىل خانة أخرى ال تقل رضاوة هي خانة االحتياجات الحادة والشديدة. ومع مرور الوقت تتبدل التحديات واملشكالت التي تواجه الناس بينام يفعل 

الزمن فعله فيهم سواء بالنمو أو بالشيخوخة، وهم مع تعاقب السنون يسقطون يف غياهب النسيان والتيبس املعنوي الطويل بعيداً عن الوطن. 

وبالنسبة لهؤالء وملن يساعدونهم أو يستضيفونهم، تنشأ أيضاً تلك الحالة من التوتر الذي ال سبيل لتفاديه بني الرغبة يف التخطيط بحكمة وعقالنية 

عىل املدى البعيد والرغبة يف نفس الوقت يف عدم تأبيد الوضع بشكل يستبعد العودة إىل الوطن نهائياً. 

وكام يذكرنا العديد ممن ساهموا يف إصدار هذا العدد من النرشة، ال ينبغي أن نسمح لتعريف مفهوم ‘حاالت النزوح املطول ’ وال ملجموعة 

‘الحلول’ املعتادة بأن يقوض من محاوالتنا لحل مسببات النزوح، والتي قد تعود أحياناً لعرشات من السنني مضت، أو أن تقلل من همتنا 

للبحث عن وسائل لنزع صفة النزوح عن هؤالء البرش ومتكينهم من عيش حياة مكتملة الجوانب وتحقق لهم إشباعاً معنوياً ومادياً. 

سوف يتناول العدد التايل من نرشة الهجرة القرسية النزوح الحرضي ومن ثم فلن يلقى هذا الجانب تغطية موسعة يف العدد الحايل. كام لن 

نتطرق إىل بعض مجموعات الالجئني الشهرية مثل الالجئني البورميني أو الفلسطينيني إال بشكل عابر، حيث سبق وأن خصصنا أعداداً كاملة 

.)http://www.hijra.org.uk/mags.htm تتناول محن هؤالء )انظر

ونحن ندين بالعرفان لكل من سوزان شميدل و غيل لورش وجيمس ميلرن عىل ما قدموه من دعم ونصائح ساهمت يف إخراج هذا العدد، كام 

نتوجه بالشكر أيضاً إىل الوكاالت والهيئات التي أنفقت بسخاء لتمويل إصدار هذا العدد، وهي الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة الهجرة 

واملواطنة بالحكومة األسرتالية واملكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف إفريقيا. 

النسخة الورقية أم اإللكرتونية؟ هل تفضل قراءة نرشتنا بشكلها املطبوع )نسخة ورقية( أم إلكرتونياً عىل االنرتنت؟ سوف نجري اتصاالً بأكرب 

عدد ممكن من قراءنا عىل مدار األشهر القليلة القادمة لالستفسار عام إذا كانوا يفضلون استالم نسخة ورقية من النرشة أم االكتفاء بقراءتها 

عىل شبكة االنرتنت. ومن البديهي أن قراءة النرشة عىل االنرتنت سوف يساهم يف تقليل النفقات التي نتجشمها ولكننا عىل علم بالطبع بأن 

بعض القراء يستفيدون بشكل أكرب عند قراءتها يف شكلها املطبوع. وإذا رغب القارئ يف أن يتلقى إخطاراً بالربيد اإللكرتوين عند صدور كل 

نسخة جديدة من نرشة الهجرة القرسية عىل االنرتنت، فليتفضل بأن يرسل إلينا برسالة إلكرتونية عىل العنوان fmr@qeh.ox.ac.uk، ليطلب 

منا إضافته لقامئة الرسائل التذكريية.

كام نود أن نتأكد من تحديث قامئتنا الربيدية ملنع اإلهدار يف الرسائل الربيدية. لذا فرجاء أن تتفضلوا بالرد عىل أي رسائل إلكرتونية نقوم 

بإرسالها إليكم طالبني إليكم فيها تحديد األسلوب الذي تفضلونه يف قراءة النرشة – وإال سنضطر آسفني لحذفكم من قامئتنا الربيدية!

وأخرياً، أود لفت انتباه القراء األكارم إىل أنني سأغادر نرشة الهجرة القرسية بعد أكرث من 4 سنوات من العمل فيها. وأود أن أنتهز الفرصة 

هنا للتعبري عن شكري وامتناين ألرسة تحرير النرشة عىل هذه الفرصة الفريدة، كام أشكر كل قراء النرشة عىل اهتاممهم ومتابعتهم وآرائهم 

القيمة. كام أود اإلشارة إىل أنه رغم مغادريت ألكسفورد إال أنني سأواصل اهتاممي وعميل يف النرشة بشكل استشاري. 
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تحتجز الحكومة الرسيالنكية يف الوقت الراهن نحو 270 

الواقع معسكرات  ألف نازح داخيل يف مخيامت ُتعد يف 

اعتقال يف شامل البالد. وأكرب هذه املخيامت، وهو مخيم 

ألف   220 من  أكرث  يضم  فافونيا،  بلدة  يف  فارم  مينيك 

شخص، األمر الذي يجعل فافونيا ثاين أكرب بلدة يف رسيالنكا 

ومينيك فارم أكرب موقع للنازحني داخلياً يف العامل. 

دارت  وحشية  ملعركة  األمامي  الخط  من  فرارهم  ومنذ 

تحرير  ومنور  الحكومة  بني   2009 مايو/أيار  يف  رحاها 

تاميل إيالم )LTTE(، مل يوَجه أي اتهام ألي من هؤالء 

يتم  ومل  محام،  لتوكيل  الفرصة  لهم  تتح  ومل  األشخاص، 

إخبارهم باملدة الزمنية التي سيقضونها يف هذا املعتَقل 

املحتَجزين  هؤالء  جميع  الحكومة  وتتهم  القانوين.  غري 

بأنهم من مؤيدي أو مقاتيل منور التاميل. 

وقد تم تحديد ما يقدر بنحو 11000 شخص، من بينهم 

من  نقلهم  وتم  سابقون،  مقاتلون  أنهم  عىل  أطفال، 

املعسكرات إىل مراكز “إعادة تأهيل”. ولكن هذه العملية 

خلت من أي إطار قانوين وافتقرت إىل الشفافية أو املراقبة 

الدولية  اللجنة  تشجيع  حالياً  الحكومة  وتحاول  الدولية. 

للصليب األحمر )ICRC(، التي أُتيح لها يف بادئ األمر زيارة 

مراكز إعادة التأهيل، عىل مغادرة البالد متذرّعة بأن مهمة 

اللجنة قد انتهت ألنه مل يعد هناك رصاع دائر يف البالد. ومنذ 

أوائل شهر يوليو/متوز، مل تتمكن اللجنة من الوصول إىل أي 

من النازحني داخلياً. ويف حني أنه يبدو جلياً أن الحكومة 

التهديدات  مواجهة  إىل  تحتاج 

املحتملة ألمنها، إال أن إجراء عملية 

واضحة  معايري  ذات  شفافة  فرز 

وتدخل ضمن إطار قانوين هو فقط 

نها من التعامل مع املشاكل  ما سيمكِّ

األمنية ويف الوقت نفسه غرس بذور 

الثقة واالحرتام الالزمة لتحقيق سالم 

طويل األمد يف البالد. 

 ،2009 يوليو/متوز  منتصف  ويف 

للنازحني  مخياًم   30 هناك  كان 

الجيش  إلدارة  تخضع  داخلياً 

وحاميته يف مناطق فافونيا ومانار 

ُيسمح  وال  وترينكومايل.  وجافنا 

للنازحني داخلياً مبغادرة املخيامت 

الطبية  الرعاية  عىل  للحصول  إال 

األسباب  من  ذلك  غري  أو  الطارئة 

)وحتى  جنازة  كحضور  العاجلة 

هذه الحاالت غالباً ما تكون تحت 

حراسة عسكرية(. ومل ُيسمح رسمياً 

إال لنحو 6000 من النازحني داخلياً – أغلبهم من املسنني 

واملعاقني تعليمياً – مبغادرة تلك املخيامت املغلقة بشكل 

دائم واالنتقال للعيش مع أرس مضيفة أو يف دور لرعاية 

املسنني. ومع ذلك تشري التقديرات إىل أن ما ال يقل عن 

50 باملائة من النازحني املحتجزين لديهم أقارب أو أصدقاء 

ميكنهم اإلقامة معهم. 

تدهور األوضاع اإلنسانية 

لقد تعهدت الحكومة بأن تسمح لغالبية النازحني بالعودة 

إىل ديارهم بنهاية عام 2009 إال أن ذلك يبدو غري واقعي. 

فمن املتوقع أن تستغرق عملية إزالة األلغام التي يتعني 

تنفيذها يف مناطق العودة قبل أن يستطيع أي من النازحني 

العودة إىل ديارهم عامني عىل األقل. كام أن عملية إعادة 

إعامر منطقة الحرب السابقة ستستغرق وقتاً طويالً كذلك. 

ويف هذه األثناء، تعمل السلطات عىل جعل مواقع النازحني 

داخلياً مواقع دامئة عن طريق إنشاء مصارف ومكاتب بريد 

ومتاجر، ويف الوقت نفسه مل تحرز تقدماً يذكر نحو إطالق 

رساح الناس وتخفيف القيود املفروضة عىل حرية حركتهم. 

وتعطي هذه املرافق انطباعاً ظاهرياً بأن كل األمور تسري 

عىل ما يرام لكن الواقع غري ذلك متاماً. فاألوضاع اإلنسانية 

يف تلك املعسكرات آخذة يف التدهور. إذ يؤدي االكتظاظ 

السكاين، ومحدودية مرافق املياه والرصف الصحي، ونقص 

الرعاية الصحية، والقيود املفروضة عىل وصول املساعدات 

الحكومة والجيش  التنسيق بني  اإلنسانية، وكذلك غياب 

واملجتمع اإلنساين إىل عواقب وخيمة عىل حياة النازحني 

وكرامتهم. ومن املمكن حل جميع هذه املشاكل تقريباً 

املدنية  واإلدارة  والتخطيط  الحركة  بُحرية  ُسمح  ما  إذا 

للمخيامت. 

والجرب،  والزحار  الجدري  أمراض  املخيامت  يف  وتنترش 

ومل تتم السيطرة عىل فريوس التهاب الكبد الوبايئ “أ” إال 

مؤخراً؛ ويعاين 35 باملائة من أطفال املخيامت من سوء 

التغذية؛ وال يوجد سوى 50 طبيباً لتقديم العالج لكافة 

السكان املحتجزين.1 وترفض الحكومة نرش اإلحصاءات 

الرسمية للوفيات أو األمراض لتلك املخيامت ولكن هناك 

يف  املخيامت  سكان  أغلب  وكان  مرتفعة؛  بأنها  اعتقاد 

حالة هزال شديد لدى وصولهم إليها، لكونهم قد عاشوا 

ظروفاً قاسية لشهور عديدة يف منطقة الحرب؛ كام يعاين 

الكثري منهم من إصابات ذات صلة بالرصاع. 

وقد تسبب نقص الغذاء واملاء، فضالً عن القيود املفروضة 

عىل الحركة بني أجزاء املخيامت املختلفة، بالفعل يف حالة 

من االضطراب، صاحبتها عدد من التظاهرات واالحتجاجات 

داخل املخيامت. وتعتزم الحكومة حالياً، بعدما استشعرت 

إمكانية اندالع احتجاجات أوسع نطاقاً، تقسيم املخيامت 

الكبرية إىل مواقع صغرية تضم كل منها 5000 شخص. 

انفصال األرس

الحركة  حرية  لغياب  الرئيسية  العواقب  إحدى  تتمثل 

مجموعة  آلخر  وخاصة   – املستمر  األرس  انفصال  يف 

من النازحني التي فرت من منطقة الحرب يف مايو/أيار 

مزرعة مينيك يف مقاطعة فافونيا يف رسيالنكا.

رسيالنكا: مسألة حقوق
تشكل سياسة الحكومة الرسيالنكية الحالية باحتجاز النازحني إىل أجل غري مسمى انتهاكاً لحقوقهم 

اإلنسانية. 
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الفرتة  تلك  يف  فروا  الذين  النازحون  أفاد  فقد   .2009

بحدوث العديد من حاالت انفصال األرس يف منطقة النزاع 

باإلضافة  الحكومة،  بها  قامت  التي  الفرز  عملية  وخالل 

إىل حدوث حاالت انفصال عن أفراد األرس املصابني الذين 

ُنقلوا إىل مستشفيات يف شتى أنحاء البالد. وال تتوفر لدى 

فارم  مينيك  إىل مخيم  ُأرسلوا  الذين  النازحني  الكثري من 

أية معلومات عن أماكن تواجد أفراد أرسهم ويؤثر هذا 

النقص يف املعلومات تأثرياً متزايداً عىل صحتهم العقلية 

ويعمق إحساسهم بالصدمة. 

كام أفاد النازحون بأن آخر املعارك التي دارت يف منطقة 

من  أي  يحرتم  مل  حيث  الــرضاوة،  شديدة  كانت  الحرب 

الدويل  اإلنساين  للقانون  األساسية  املبادئ  النزاع  طريف 

واملقاتلني.  املدنيني  بني  التمييز  أو  بالتناسب  املتعلقة 

أو  السابق،  النزاع  منطقة  إىل  الوصول  إمكانية  وبدون 

عقد مقابالت مبارشة مع النازحني، أصبح من املستحيل 

إىل  تشري  أرقام  أي  صحة  من  التحقق  الحايل  الوقت  يف 

تحديد  أو  املفقودين  أثر  اقتفاء  محاولة  أو  القتىل  عدد 

بذلك.  القيام  سيتحتم  أنه  الواضح  من  لكن   – هوياتهم 

ومن شأن توفري قدر أكرب من الشفافية حول ما حدث يف 

األسابيع األخرية من القتال أن يخفف من حمالت الدعاية 

هادفة  عملية  إنجاز  يسهل  وأن  الجانبني  من  املستمرة 

للتوصل إىل الحقيقة واملصالحة يف البالد. 

أخالقيات االستجابة

عىل الرغم من ضخ املجتمع الدويل عرشات املاليني من 

الدوالرات يف مخيامت ومواقع النازحني داخلياً يف رسيالنكا، 

إال أن بعض املنظامت اإلنسانية ال تزال تواجه صعوبات 

الشامل وكذلك يف الرشق  إليها يف  الوصول  وتأخريات يف 

حيث ال تزال هناك مجموعات صغرية من النازحني الذين 

فروا إثر قتال بني الجيش ومنور التاميل يف الفرتة 2006-

بسبب  أخالقي  مأزق  يف  اإلنساين  املجتمع  ووقع   .2007

معسكرات االحتجاز املوجودة يف رسيالنكا. فمن ناحية، 

مساعدات  بتقديم  ملزمة  نفسها  اإلغاثة  منظامت  تجد 

مبا  النزاع  منطقة  من  فروا  الذين  النازحني  أرواح  إلنقاذ 

ناحية  ومن  شديدة.  صدمة  حالة  ويف  ثياب  من  عليهم 

أخرى، فإن مساعدة ومتويل سياسة االعتقال غري القانوين 

اإلنسانية  املبادئ  مع  يتعارضان  الحكومة  تنتهجها  التي 

مساعدة  اإلنساين  املجتمع  يتولَّ  مل  إذا  ولكن  األساسية. 

الحكومة  متلك  ال  إذ  سيفعل؟  فمن  داخلياً،  النازحني 

للتعامل  الالزمني  السياسية  واإلرادة  والقدرات  األموال 

وال   – مبفردها  النازحني  من  الضخمة  األعداد  هذه  مع 

املساعدات  توافق  إىل ضامن  الحاجة  ذلك  يحفزها عىل 

أو  الدولية  واملبادئ  املعايري  مع  النازحني  إىل  تصل  التي 

االلتزام باملبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل. 

ومن الواجب أن يسرتعي هذا املأزق األخالقي انتباه مجتمع 

املانحني الدويل بأكمله. فمن غري املرجح أن تويل الحكومة 

اهتامماً جاداً بأصوات هؤالء املانحني املطالبة بتحسني أوضاع 

النازحني داخلياً يف حال استمرارهم يف توفري مبالغ مالية كبرية 

ملشاريع الحكومة يف أماكن أخرى من البالد. ويف حني يلعب 

بعض املانحني - انطالقاً من التمسك باملبدأ – دوراً محدوداً 

فقط يف املخيامت املوجودة يف الشامل، إال أنهم يواصلون 

إىل جنب مع  النطاق، جنباً  متويل مشاريع إمنائية واسعة 

املانحني اآلخرين الذين يغضون الطرف عن قضايا حقوق 

اإلنسان. وإذا كان املانحون جادين بشأن تشجيع التحسينات 

يف مجال حقوق اإلنسان لصالح النازحني الذين يتعرضون 

النتهاكات، فمن الرضوري أن تكون سياستهم التمويلية تجاه 

رسيالنكا مرتابطة ومرشوطة ومدروسة. 

وينبغي أن تحتل أزمة النازحني املحتجزين البالغ عددهم 

للنازحني  القرسية  العودة  عمليات  وكذلك   – ألف   270

يف الرشق – موقع الصدارة يف أي مناقشات مع الحكومة 

الرسيالنكية، مبا يف ذلك املناقشات التي تجريها منظامت 

مثل صندوق النقد الدويل الذي وافق مؤخراً عىل قرض 

املفوضية  وكذلك  لرسيالنكا  دوالر  مليار   2.6 بقيمة 

الرضيبية  االمتيازات  تجدد  أن  ُيتوقع  التي  األوروبية 

املمنوحة لرسيالنكا يف أكتوبر/ترشين األول. 

إن جملة القيود املفروضة عىل حرية حركة النازحني يف 

للدستور الرسيالنيك وقانون  البالد ال تشكل خرقاً  شامل 

كذلك  تنتهك  هي  بل  فحسب؛  الدويل  اإلنسان  حقوق 

عدداً هائاًل من الحقوق األخرى عن طريق حرمان الناس 

من حق الحصول عىل الرزق والتعليم والرعاية الصحية 

والغذاء واملاء والحياة األرسية املناسبة. وال تتعلق قضية 

احتجاز النازحني داخلياً بالحقوق فقط وإمنا تتعلق أيضاً 

بالكرامة اإلنسانية األساسية. 

نظراً للحساسيات التي تحيط باملساعدات الدولية يف 

رسيالنكا، فقد طلب ُكتاب هذا املقال ومنظامتهم عدم 

الكشف عن أسامئهم. 

انظر أيضاً توصيات مجموعة األزمات الدولية عىل 

 املوقع 

http://www.crisisgroup.org/home/index.

cfm?id=6070&l=1

1. صحيفة الغارديان، »الصمت الخطري يف رسيالنكا«، 20 يوليو/متوز 2009 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jul/20/sri-

lanka-tamil-rights

إمرأة شابة من 
التاميل تحاول 

التحدث مع أفراد 
عائلتها يف أحد 

مخيامت النازحني 
داخلياً يف بلدة 

فافونيا يف شامل 
رسيالنكا والتي 

تستضيف 16 مخياًم 
من هذه املخيامت 

والتي أنشأتها 
الحكومة.
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يقدر بأن هناك ما يزيد عىل 600 ألف نازحا داخلياً يف 

العسكرية  الحملة  يف  نزحوا  ألفاً   270 منهم  رسيالنكا، 

بني حكومة رسيالنكا وجبهة  دارت رحاها  التي  األخرية 

منور تاميل إيالم للتحرير )LTTE( يف الوالية الشاملية. 

وقد عاد ما يقرب من 250.000 آخرين أو تم نقلهم بعد 

إحكام الحكومة لسيطرتها العسكرية عىل الوالية الرشقية 

خالل الفرتة من عام 2007 وحتى الوقت الحارض. ويتعني 

وقت  يف  منهم  نزح  من  سواء  النازحني،  هؤالء  كل  مع 

قريب أو منذ مدة طويلة، أن يتم توفري حلول مستدامة 

لنزوحهم قبل التفكري يف تحقيق السالم النهايئ يف البالد. 

نهاية  بالرضورة  تعني  ال  العسكري  الــرصاع  نهاية  إن 

تؤدي  قد  األرايض  ملكية  النزاعات عىل  أن  النزوح، كام 

تجدد  إىل  بأسلوب صحيح  معها  التعامل  فشل  حال  يف 

التعقيدات  مجموعة  وتستدعي  أخــرى.  مرة  الــرصاع 

بالنزوح  املرتبطة  االقتصادية  واالجتامعية  السياسية 

التدخل بسياسة وبرنامج محددين للتعامل بشكل فّعال 

للحقوق  والحامية  االحــرتام  توافر  وضامن  النزوح  مع 

وال  لها  حول  ال  التي  املستضعفة  للجامعات  اإلنسانية 

تظهر  أن  كتلك  لسياسة  يقدر  فلم  الحظ،  ولسوء  قوة. 

خالل مرحلة العودة يف الرشق وال ميكننا أن نجزم مبا إذا 

الشامل  يف  للتنفيذ  جاهزة  مامثلة  سياسة  هناك  كانت 

أم ال. 

بالحكومة  الكوارث  من  واإلغاثة  التوطني  وزارة  وكانت 

إلعادة  سياسة  لوضع  مبادرة  قادت  قد  السرييالنكية 

النازحني  مع  التشاور  تقوم عىل  داخلياً  النازحني  توطني 

مؤخراً  تم  فقد  ذلك،  ومع  املــدين.  واملجتمع  داخلياً 

إلغاء هذه السياسة يف تكتم وهدوء لصالح خطة رسية 

تستغرق 180 يوماً وتعتمد، بخالف املبادرة السابقة، عىل 

مساهامت املجتمع املدين واألمم املتحدة، وكانت تفتقد 

التشاور مع النازحني داخلياً. 

وليدة  تأيت  التوطني  إلعادة  السابقة  املبادرات  وكانت 

ثم  ومن  الخاصة  ظروفها  العتبارات  وتخضع  لحظتها 

فجوات  لسد  متامسكة  سياسات  ألي  تفتقد  كانت 

الحامية.  ولتفادي تكرار مثل هذه األخطاء، ينبغي عىل 

فتح  بإعادة  الفور  عىل  تقوم  أن  الرسيالنكية  الحكومة 

من  وهذا  املصالح،  أصحاب  كافة  أمام  الحالية  املبادرة 

ثروة  من  لديها  مبا  باالنتفاع  للحكومة  يسمح  أن  شأنه 

من الخربات والبيانات املتوافرة لضامن التوصل لسياسة 

يف  داخلياً  النازحني  حقوق  وتعزيز  حامية  عىل  تعمل 

السكن واألرض واملمتلكات. وسيتيح ذلك أيضاً للمجتمع 

املدين ووكاالت األمم املتحدة الوقت واملعرفة الرضوريني 

عودة  عمليات  يف  للمساعدة  العملياتية  الخطط  لوضع 

النازحني واسرتدادهم ألراضيهم وممتلكاتهم. 

إىل أن  الحكومة مؤخراً  أعلنتها  التي  الترصيحات  وتشري 

العمل يجري حالياً عىل تنفيذ عدد من الخطط من أجل 

عام  نهاية  بحلول  النازحني  من  ممكن  عدد  أكرب  إعادة 

هو  يكون  أن  الرسعة  لعامل  ينبغي  ال  أنه  بيد   ،2009

كام  العودة،  مراحل  من  مرحلة  أي  يف  الرئييس  االعتبار 

ينبغي أن يتم تفعيل إطار كاف لحقوق السكن واألرض 

واملمتلكات يف أي برنامج للعودة والتوطني. وبدون حامية 

أكرث  النازحون  يضحى  سوف  السابقة،  الحقوق  هذه 

عرضة ألشكال أخرى من االنتهاكات لحقوقهم اإلنسانية، 

والتي تشمل ما بني ما تشمل العنف الجنساين والتمييز 

وعدم كفاية املسكن والعجز عن االنتقال بحرية وعدم 

كفاية مرافق املياه واملرافق الصحية. كام قد يصبح هؤالء 

العائدون عبئاً عىل املجتمعات التي سيعودون إليها.

مركز  أجراها  التي  الشاملة  املسوحات  عىل  وقياماً 

الرشق  اإلخالء )COHRE( يف  اإلسكان وحاالت  حقوق 

التزامات  مع  واتساقاً  والعائدين،  داخليا  النازحني  مع 

ينبغي عىل حكومة  اإلنسان،  رسيالنكا يف مجال حقوق 

رأس  عىل  تضع  أن  الدولية  اإلغاثة  ووكاالت  رسيالنكا 

أولوياتها القضايا التالية من أجل حامية الحقوق الخاصة 

بالسكن واألرض واملمتلكات للنازحني داخلياً يف الشامل 

أثناء وبعد العودة إىل ديارهم وأراضيهم. 

العودة واسرتداد األرايض واملمتلكات

الرصاع  انتهاء  بعد  املحلية  السلطات  عاتق  عىل  يقع 

واجب ومسؤولية رئيسية يف تسهيل إعادة بناء معايش 

بالعودة  السامح  السلطات  النازحني. وينبغي عىل هذه 

الطوعية للنازحني داخلياً بتوفري املعلومات الدقيقة لهم 

هذه  وسالمة  أمن  من  والتأكد  سكناهم  مناطق  حول 

املناطق بالنسبة للعائدين )كأن يتم التأكد من خلو هذه 

ال  كام  املثال(.  سبيل  عىل  األرضية  األلغام  من  املناطق 

ينبغي أن يتعرض النازحون داخلياً ألي شكل من أشكال 

القرس واإلجبار عىل ترك مخيامتهم االنتقالية إذا أحسوا 

كانت  أو  العودة  بعد  أوضاعهم  حيال  األمان  بانعدام 

سبق،  ما  ورغم  كافية.  غري  الستقبالهم  املعدة  املساكن 

ال ينبغي أن يتم إجبار النازحني عىل البقاء يف املخيامت، 

يف  الحق  داخلياً  النازحني  كافة  ميلك  أن  ينبغي  حيث 

حرية الحركة واالنتقال. 

كذلك فإن توفري األوضاع املالمئة لتحقيق العودة اآلمنة 

والكرمية يتطلب معاونة النازحني عىل اسرتداد أراضيهم 

وممتلكاتهم قبل النزوح. ويشمل هذا االسرتداد من بني 

بناء  إلعادة  عادلة  بتعويضات  إليهم  الدفع  يشمل  ما 

منازلهم املدمرة ومتكني النازحني من إعادة بناء أنشطتهم 

يف الكسب )من خالل مثاًل إعادة تأهيل أصولهم التجارية 

وأراضيهم الزراعية( وتدريبهم عىل أعامل جديدة مدرة 

للدخل، ذلك أن العودة بدون كل هذا ال ميكن أبداً أن 

تثمر عن محل مستديم ومكتمل للنزوح. 

عىل  والعائالت  األرس  من  الكثري  وافقت  الــرشق،  ويف 

العودة رشيطة استالمهم ملساكن دامئة ولكنهم ينتظرون 

العام  عن  يزيد  ملا  مؤقتة  مالجئ  يف  الحني  ذلك  منذ 

العودة ألعاملهم  الكامل؛ والكثريون منهم عاجزون عن 

السابقة. وقد اعرتف املسؤولون الحكوميون يف املنطقة 

ص إلعادة بناء املنازل قبل بدء عملية  بأن التمويل امُلَخصَّ

العودة مل يكن كافياً وأنهم مستمرون يف طلب التمويل 

للميض قدماً يف هذا األمر. 

الدروس امُلستفادة:

الثقة  وفقد  االرتباك  انتشار  من  أسهل  هناك  ليس 

وتغيب  املضللة  املعلومات  تسود  عندما  باآلخرين 

الشفافية. 

رضورة تواجد املراقبني املستقلني أثناء كافة عمليات 

العودة وإعادة التوطني، كام ينبغي أن مُينح النازحون 

داخلياً وثائق رسمية تتضمن الجدول الزمني للعودة 

وما يحق لهم االنتفاع به من مزايا.  

التعويضات  لخطط  الكامل  التمويل  يتم  أن  ينبغي 

ألي  العائدون  يتعرض  ال  حتى  النازحني  عودة  قبل 

مشاكل إضافية تتعلق باملسكن والغذاء. 

االلتزام  التعويضات  خطط  يف  يتوافر  أن  ينبغي 

بجداول واقعية للتنفيذ. 

املشاركة والتشاور وعدم التمييز

النازحني  مشاركة  لضامن  خاصة  جهود  ُتبذل  أن  ينبغي 

مشاركة كاملة يف عمليات التخطيط واإلدارة التي تخص 

عودتهم واسرتدادهم ملمتلكاتهم. كام يجب وضع هياكل 

لضامن  واملساءلة  الشفافية  فيه  تتوافر  بشكل  املشاركة 

من  منهم،  الفقراء  وخاصة  السابقني،  السكان  استفادة 

عىل  آخرين  استيالء  وعدم  املنازل  بناء  إعــادة  جهود 









حامية حقوق اإلسكان للنازحني داخلياً يف رسيالنكا
تود فاسل 

دروساً  يف رشق رسيالنكا  داخلياً  النازحني  توطني  وإعادة  عودة  يف  املبذولة  الجهود  لنا  تقدم 
اإلسكان  حقوق  نحرتم  أن  لنا  كان  إذا  معالجتها  تجب  التي  الحرجة  بالقضايا  تتعلق  مهمة 

للنازحني داخلياً يف الشامل. 
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قانوين. وتشمل  أراضيهم بشكل غري 

هذه الهياكل لجان البت يف الشكاوى 

ألصحاب  الــدوريــة  واالجــتــامعــات 

املصالح. كام ينبغي يف سياق هذا أن 

الخاصة  املعلومات  للسكان  تتوافر 

بطريقة االتصال بالهيئات الحكومية 

بأي  االستفادة  وبطريقة  املسؤولة 

قوانني أو سياسات تتناول أوضاعهم. 

يتوجه  أن  ينبغي  الوقت،  نفس  ويف 

العودة  عملية  تنفيذ  عىل  القامئون 

إىل مجتمع العائدين للتشاور معهم 

والتحديثات  اإلصــالحــات  وإجــراء 

يحقق  بشكل  التحتية  للبنية 

لتفادي أي مظامل  االستفادة للجميع 

لتأجيج  تؤدي  قد  متييز  حاالت  أو 

التوتر بني املجتمعات. 

أن  مرة  من  أكرث  الرشق، حدث  ويف 

عىل  العودة  عىل  النازحون  وافــق 

تتعلق  مغلوطة  معلومات  أســاس 

ويف  املحطمة.  منازلهم  بناء  إلعــادة  الزمني  بالجدول 

للقرس  يتعرضون  النازحون  كان  منفصلة،  أخرى  حاالت 

عىل العودة حتى ولو أرادوا البقاء يف مخيامت النازحني، 

ويف حاالت أخرى كانوا يتعرضون للتوطني بشكل قرسي 

يف مخيامت انتقالية جديدة. ويف بعض الحاالت األخرى 

أراضيهم  إىل  العودة  من  مُينعون  النازحون  كان  املعينة، 

السابقة والتي تم تحديدها باعتبارها مناطق عالية األمان 

وكذلك بسبب مرشوعات التنمية املخططة. 

الدروس املستفادة:

بالجداول  إطالع  عىل  داخلياً  النازحني  إبقاء  رضورة 

الزمنية لسري اإلجراءات املتعلقة بعودتهم. 

كافة  عن  وتحريرياً  رسمياً  اإلعالن  يتم  أن  ينبغي 

املناطق عالية األمان، عىل أن تكون ممهورة بتوقيعات 

مكتب رئيس الدولة، ووضع صورة منها يف الجريدة 

الرسمية وإعالم العائالت املترضرة بها. 

البديلة  واملساكن  الكافية  التعويضات  توفري  رضورة 

لكافة األشخاص املترضرين. 

رضورة أن تكون كافة املناطق عالية األمان ذات فرتة 

لألرايض  الدامئة  الحيازة  لعمليات  وينبغي  محدودة، 

للسياسة  وفقاً  عليها  املنصوص  اإلجراءات  تتبع  أن 

حيازة  وقانون  الطوعية،  التوطني  إعادة  يف  الوطنية 

األرايض وغريها من القوانني الوطنية. 

الحلول  إىل  للجوء  املترضرين  أمام  املجال  ·إفساح 

األرايض  إعادة  ورضورة  ملشاكلهم،  القضائية 

واملمتلكات ألصحابها األصليني بأرسع ما مُيكن. 











ال ينبغي التخطيط ألي مرشوعات تنموية يف املناطق 

تأيت كافة املرشوعات  أن  ينبغي  األمان، حيث  عالية 

التنموية ملتزمة بكافة القوانني املحلية. 

الحق يف الحصول عىل اإلسكان 
املالئم والتملك اآلمن لألرض 

دامئاً ما تؤدي أحداث الرصاعات إىل زعزعة االستقرار يف 

تتوافر  أن  ينبغي  ولذلك  واملعيشية.  اإلسكانية  األوضاع 

للعائالت املترضرة إمكانية االستفادة من خيارات اإلسكان 

يخلو  رسيع  وبأسلوب  املمكنة  التكاليف  وبأقل  املالمئة 

تتوافر  مل  فإذا  اإلمكان.  بقدر  الروتينية  التعقيدات  من 

فيجب  للُسكنى،  صالحية  أي  املدمرة  املنازل  إحدى  يف 

املترضرين لحني  بتوفري مالجئ مؤقتة لألشخاص  اإلرساع 

استكامل اإلصالحات بها. 

للنازحني  األرايض  متلك  عملية  لتأمني  ملحة  رضورة  مثة 

تتبع  التي  املستضعفة  الفئات  ومنهم  املترضرين، 

مستندات  أي  متلك  ال  والتي  الرسمية  غري  املستوطنات 

أحقية قانونية عىل األرايض التي تشغلها. وأي محاوالت 

تستهدف الحيلولة دون عودة النازحني إىل مستوطناتهم 

غري الرسمية أو إعالنها غري قابلة للُسكنى دون وجه حق 

سوف تشكل من الناحية القانونية محاولة طرد قرسية، 

وهو ما يجرمه قانون حقوق اإلنسان الدويل. 

الهندي،  املحيط  يف  تسونامي  كارثة  وبعد  الرشق،  ويف 

بال  الريح  مهب  يف  أنفسها  العائالت  من  الكثري  وجدت 

أي  تسلم  يف  أحقيتهم  تفيد  رسمياً  موثقة  ضامنات  أي 

التي ال  البقاء يف األرايض  أو قدرتهم عىل  منازل جديدة 

قوائم  إبقاء  تم  وقد  عليها.  رسمية  مستندات  ميلكون 

املنتفعني لدى الجراما نيالداريس )وهم املسؤولون الذين 

يشغلون القاعدة الدنيا من الهرم الحكومي( والسكرتارية 

 التملك حق  بحامية  خاصة  أحكام  أي  بدون  املبارشين، 

التي   – اإلغاثة  وكاالت  بني  املربمة  االتفاقية  يف  الواردة 

املحليني،  الحكومة  – ومسؤويل  املنازل  بناء  تتوىل  كانت 

الذين سيفرجون عن املنازل للمنتفعني. وعليه، فإن الكثري 

من العائالت التي تلقت وعوداً يف السابق بتملك مساكن 

بحق  الخاصة  واملحررات  الصكوك  بعد  تتسلم  مل  دامئة 

التملك. 

الدروس امُلستفادة:

ُمصدقاً  خطاباً  املنتفعني  كافة  يتسلم  أن  رضورة 

وردت  التي  واملواقع  مبستحقاتهم  تفصياًل  يتضمن 

فيها أسامئهم عىل قامئة املنتفعني. 

عنها  واإلعالن  املنتفعني  قوائم  كافة  إشهار  رضورة 

للجميع. 

رضورة جعل النازحني غري املتملكني ألرايض عىل رأس 

قامئة املنتفعني. 

حقوق النساء واألطفال 

تحتاج النساء واألطفال لشكل خاص من االهتامم والحامية 

خاصة أثناء النزوح وبعد العودة بسبب سهولة تعرضهم 

حاجتهم  وبسبب  والجنساين،  الجنيس  العنف  ألشكال 

األكرب للرعاية الصحية وخدمات الصحة اإلنجابية. كذلك، 

الفئات املعرضة بسهولة لفقد  النساء واألطفال من  فإن 

حقوق امللكية إما نتيجة االستغالل أو نتيجة للسياسات 

التي تحايب الذكور. 

للجميع  متاحة  واملشاركة  املشورة  تكون  أن  ينبغي 

وينبغي  املستويات.  كافة  واألطفال عىل  النساء  وتشمل 







مخيم للنازحني يف 
قرية فيلور يف شامل 
ترينكومايل يف رشق 

رسيالنكا مخصص 
للذين نزحوا نتيجة 
للحرب يف الشامل 

وألولئك الذي فقدوا 
منازلهم نتيجة 

للتسونامي عام 2004.
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عىل الوكالء الحكوميني تحديد أسامء املستحقني لألرايض 

املالية وضامن تطابق  التعويضات  واملمتلكات قبل منح 

من  الكثري  وكان  امللكية.  سجالت  مع  املنتفعني  قوائم 

عىل  حقوقهن  فقدن  قد  تسونامي  أحداث  بعد  النسوة 

خصصتها  التي  لألرايض  الرسمية  املحررات  ألن  أمالكهن 

واحد.  توقيع  سوى  تجيز  تكن  مل  للمترضرين  الحكومة 

كام ينبغي االهتامم بشكل خاص بعدم استخدام مصطلح 

‘رب األرسة’ عىل أي مناذج ملزمة قانوناً نظراً ألن املتعارف 

عليه يف مثل هذه األمور هو قيام الزوج بالتوقيع حتى 

األصيل  املالك  هي  الزوجة  فيها  تكون  التي  الحاالت  يف 

للملكية. 

بعد  الرشعي  مرياثهم  أيضاً  األطفال  الكثري من  فقد  وقد 

واإلجراءات  السياسات  ألن  وذلك  تسونامي،  أحــداث 

املوضوعة قد ركزت عىل متلك البالغني وتعويضهم بدون 

واالهتامم  األيتام  األطفال  لتحديد  املالمئة  النظم  وضع 

بحقوقهم يف املساكن واألرايض. 

الدروس امُلستفادة:

عىل  األرسة’  ‘رب  مصطلح  استخدام  عدم  رضورة 

من  غريها  أو  املنتفعني  قوائم  أو  التعويضات  مناذج 

النساء  تحرم  قد  والتي  الرسمية  واملحررات  النامذج 

دون قصد من أمالكهن القانونية. 

يجب  امللكية،  ومحررات  صكوك  انعدام  حالة  يف 

بتقاسم  والزوجة  الزوج  من  كل  أمام  الفرصة  إتاحة 

الجديد  املنزل  متلك  )أو  بالتساوي  التعويض  مبلغ 

بشكل مشرتك(. 

يجب إرساء إجراءات خاصة لتحديد ومشاورة ونصح 

السكن  يف  بحقوقهم  يتعلق  فيام  األيتام  األطفال 

واألرض واملمتلكات. 

قضايا التوثيق واألمالك 

حقوق  من  الحرمان  إىل  املستندات  غياب  يؤدي  قد 

وغريها  والتعليم  الصحية  الرعاية  خدمات  ومن  امللكية 

السلطات  عىل  وينبغي  األساسية.  العامة  الخدمات  من 

مستندات  أو  وثائق  ألي  الفوري  التسجيل  تضمن  أن 

مفقودة. ويف الحاالت التي ال ميلك فيها السكان أي قرائن 

مستنداتهم  تعرضت  أو  لألرايض،  ملكيتهم  عىل  رسمية 

للتلف أو الضياع، ينبغي عىل السلطات أن تضع مجموعة 

املعاونة  من  االستفادة  مثل  اليسرية–  ــراءات  اإلج من 

القانونية واملتابعة الفورية لعمليات استصدار بدل الفاقد 

– لضامن عدم تعرض أي فرد للترشد ولضياع أمالكه. وال 

ينبغي شطب أسامء النازحني من قوائم تسجيل النازحني 

لحني أن تتأكد عودتهم متاماً إىل محال إقامتهم األصلية، 

وليس فقط إىل قراهم أو بالدهم. كام ينبغي أن يتوافر 

لكافة النازحني القدرة عىل االتصال بأشخاص مسؤولني يف 







إدارة الحكومة املحلية للجوء إليهم يف حال اعرتضتهم أي 

عقبات يف سبيل عودتهم ألراضيهم.  

ويف الرشق، وخاصة بعد حادثة تسونامي، يقبع الكثريون 

يف انتظار دورهم حتى اآلن الستالم املنح والتصاريح الالزمة 

لالنتفاع باألرايض التي خصصتها لهم الحكومة. وقد مىض 

عىل انتظار بعض األرس والعائالت ما يزيد عن عام كامل 

الخاصة.  أمالكهم  لصكوك  فاقد  بدل  استبدال  أجل  من 

وكانت كرثة التأخري التي صاحبت هذا األمر قد أشعلت 

مخاوف النازحني من تعرض أراضيهم وأمالكهم لالغتصاب 

وأفقدتهم الثقة يف األجهزة الحكومية ونواياها. 

إعصار  التي رضبها  املنازل  مالك  باع  أخرى،  حاالت  ويف 

القانونية  الرشوط  ينتهك  بشكل  مساكنهم  تسونامي 

هذه  عن  الجدد  املالك  يغفل  ما  وغالباً  ‘التملك’.  لـ 

لهذه  مستحقني  غري  كونهم  وعن  القانونية  االشرتاطات 

املنازل. 

الدروس املستفادة:

رضورة قيام لجنة املعاونة القانونية بإنشاء وحدات 

هو  منها  الهدف  ويكون  القانونية،  للمعاونة  جوالة 

التعامل مع الدعاوى واملنازعات الخاصة باملمتلكات، 

مع توفري العالجات القانونية عند الرضورة أو تحويلها 

املالئم. مع  التفوييض  بالشكل  املختصة  املكاتب  إىل 

رضورة عقد مشاورات متابعة عقب كل اجتامع. 

رضورة العناية بشكل خاص بتثقيف املنتفعني حول 

واملنح  بالرتاخيص  يتعلق  فيام  القانوين  موقفهم 

يف  حقوقهم  وطبيعة  باألرايض  الخاصة  الحكومية 

حيازة هذه األرايض وإشغالها. 

اإلشغال الثانوي

ُيطلق تعبري اإلشغال الثانوي عىل من َيشغلون املنازل أو 

األرايض بعد مغادرة مالكها أو منتفعوها الرشعيون لها. 

وتشيع هذه الظاهرة بعد حدوث الرصاعات وينبغي أن 

لهذه  األصليني  السكان  حقوق  بحامية  االهتامم  يتم  ال 

هذه  يشغل  من  وحامية  بل  وحسب،  واألرايض  املنازل 

دون  والطرد  الترشد  من  كذلك  ثانوياً  إشغاالً  األمالك 

حقوق  انتهاكات  من  انتهاك  ألي  التعرض  أو  حق  وجه 

اإلنسان. 

ويف الرشق، ترجع الكثري من حاالت اإلشغال الثانوي إىل 

قيام قوات األمن بإشغال املنازل واملباين العامة. ولحني أن 

ُتتخذ اإلجراءات الالزمة يف الرشق لعالج اإلشغال الثانوي 

تأمل  ميكننا  األمن(  قوات  أو  املدنيني  قبل  من  )سواء 

الدروس اآلتية واملستفادة من أفضل املامرسات الدولية 

يف هذا الخصوص1.





الدروس املستفادة:

باالستقاللية  يتمتع  لألرايض  مجلس  إنشاء  رضورة 

والحيادية ُتناط به مهمة االستامع إىل قضايا اإلشغال 

القرارات  التخاذ  )وميزانية(  تفويضاً  وميلك  الثانوي، 

وتعويض  لألرايض  األصلية  امللكية  بتحديد  املتعلقة 

يتعرضوا  ال  حتى  ثانوياً  إشغاالً  يشغلونها  الذين 

اإلشغال  حاالت  إنهاء  كذلك  يجب  كام  للترشيد. 

القوات  بها  تقوم  التي  واألرايض  للمساكن  الثانوي 

األمنية مبجرد انتفاء الحاجة األمنية الفورية لها.

يجب أن تكون لحاالت اإلشغال الثانوي الراهنة التي 

أن  عىل  تستدعيها،  ملحة  رضورة  الجيش  بها  يقوم 

تكون طبيعة هذه الرضورة مسجلة يف دفاتر الهيئة 

يكون  أن  ينبغي  كام  والجيش.  املختصة  الحكومية 

ألصحاب هذه املنازل أو األرايض القدرة عىل املطالبة 

االنتفاع  نظري  عليها  يحصلون  عادلة  إيجارية  بقيمة 

بالعودة.  لهم  السامح  لحني  املسكن  أو  باألرض 

وكسب  للسكنى  وكافية  بديلة  سبل  توفري  وينبغي 

العودة  يف  املالك  بحق  اإلرضار  بدون  وذلك  القوت، 

واسرتداد أمالكه. 

خامتة 

واملمتلكات  واألرض  السكن  حقوق  تتعرض  ما  كثرياً 

جانب  إىل  تعقيدات  من  يكتنفها  ما  بسبب  للتجاهل 

اإلنسانية  االحتياجات  أكرب عىل  الرتكيز بشكل  الرغبة يف 

لهذه  الجوهرية  األهمية  يلغي  ال  هذا  ولكن  العاجلة. 

الحقوق يف ضامن التعايف الناجح واملستدام ومنع تجدد 

الرصاع. فبدون وحدة أرسية مستقرة قادرة عىل السكن، 

لن يكون التعايف ممكناً عىل املدى البعيد حيث سيسود 

من  لطائفة  العائدون  سيتعرض  كام  االستقرار  عدم 

االنتهاكات األخرى لحقوقهم اإلنسانية. 

غري  املنظامت  مبساعدة   – التزام  الحكومة  عىل  إن 

الحكومية والوكاالت الدولية – بضامن تطرق برامج العودة 

اإلنسانية  بالحقوق  الخاصة  للقضايا  املمتلكات  واسرتداد 

الرسيالنكية مهمة  الحكومة  األساسية. ويقع عىل كاهل 

لسكانها  ُمستدامة  إسكانية  حلول  عن  البحث  يف  شاقة 

وخطة  لسياسة  ملحة  حاجة  مثة  إن  الحاليني.  النازحني 

القضايا  ملعالجة  املمتلكات  واسرتداد  للعودة  متامسكني 

االجتامعية واالقتصادية امُلعقدة التي تواجه ما يقرب من 

3% من تعداد سكان رسيالنكا وللمساعدة يف بناء وإرساء 

السالم. 

تود فاسل )twassel@hotmail.com( هو املدير 

القطري الرسيالنيك ملركز مركز حقوق اإلسكان والطرد 

)http://www.cohre.org( خالل الفرتة من مايو 

2007 وحتى سبتمرب 2009.

1. انظر عىل سبيل املثال القاعدة رقم 17 من مبادئ بينريو يف املوقع التايل: 
http://tinyurl.com/COHREPinheiro
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وقضايا  بالالجئني  الــدويل  االهتامم  تركيز  انصب  لقد 

األشخاص  وصول  عىل  إما  األخرية  السنوات  يف  اللجوء 

املتمثل  التحدي  عىل  أو  غربية  دول  إىل  اللجوء  طالبي 

النازحني يف حاالت  إىل  اإلنسانية  املساعدات  توصيل  يف 

وأصعب  أعقد  من  واحــدة  فإن  ذلك،  ومع  الطوارئ. 

املشاكل اإلنسانية التي تواجه املجتمع الدويل اآلن هي 

توجد  والتي  املطولة،  النزوح  حاالت  عليها  ُيطلق  ما 

الغالبية الساحقة منها يف بعض املناطق األكرث فقراً واألقل 

استقراراً يف العامل.1 وتحدث حاالت النزوح املطولة التي 

عدة  يف  العامل  قارات  معظم  يف  لعقود  أحياناً  تستمر 

الريفية  واملستوطنات  املخيامت  منها  مختلفة  بيئات 

واملراكز الحرضية. 

أن  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمــم  مفوضية  وتــرى 

الهائلة  األعداد  املرتتبة عىل وجود مثل هذه  “العواقب 

من البرش يف حالة من عدم الحركة تتضمن إهدار الحياة 

وتبديد املوارد وزيادة التهديدات األمنية”.2 

طبيعة املشكلة وحجمها

تخطت  التي  الحاالت  هي  املطولة  النزوح  حاالت  إن 

يف  حلول  لها  توجد  ال  ولكن  األولية  الطوارئ  مرحلة 

املستقبل القريب. وُهم ليسوا دامئاً يف حالة سكون؛ بل 

كثرياً ما تحدث فرتات زيادة ونقص يف عدد النازحني أو 

تغريات داخل مجتمع النازحني. 

حالة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  وتعرِّف 

أكرث  فيها  يضطر  التي  الحالة  أنها  عىل  املطولة  اللجوء 

عن  تزيد  ملدة  املنفى  يف  العيش  إىل  25000 الجئ  من 

لهذا التعريف، نجد أن ما يقرب  خمس سنوات. ووفقاً 

من ثلثي الالجئني يف العامل اليوم - أي أكرث من ستة ماليني 

النزوح. وبحسب  شخص – يعيشون حاالت مطولة من 

حاالت  من  حالة   30 نحو   2009 عام  يشهد  املفوضية، 

اللجوء املطولة حول العامل. 

ويصل متوسط مدة بقاء الالجئني يف هذه الحاالت من 

الجمود الفعيل إىل 20 عاماً، وهو ما يزيد عن املتوسط 

التسعينات. لذلك فلم  الذي بلغ تسع سنوات يف أوائل 

لجوء  حاالت  يعيشون  الذين  الالجئني  نسبة  فقط  تزد 

هذه  أصبحت  بل  قبل  من  عليه  كانت  عام  مطولة 

الحاالت تستمر لفرتات أطول. 

وعىل الرغم من خطورة هذه اإلحصائيات، فإن مشكلة 

وتربز  ذلك  من  أكرب  الحقيقة  يف  هي  املطول  النزوح 

ما  فغالباً  األرقــام.  عىل  يعتمد  تعريف  أي  محدودية 

تسبب إحصائيات املفوضية املشاكل 3وال تشمل الكثري 

من مشاكل اللجوء املمتدة واملزمنة. فعىل سبيل املثال، 

ال يشمل تقدير املفوضية لعدد الالجئني الذين يعيشون 

يف  نزوحهم  أمد  طال  ممن  الكثري  ممتدة  لجوء  حالة 

املناطق الحرضية حول العامل أو األعداد القليلة املتبقية 

من النازحني الذين ال يزالون يف املنفى بعد عودة غريهم 

املاليني من  أنه ال يشمل  النازحني إىل ديارهم. كام  من 

الرشق  أنحاء  كافة  يف  املوجودين  الفلسطينيني  الالجئني 

الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  وصاية  تحت  األوســط 

من  أكرث  وهناك   .)UNRWA( املتحدة  لألمم  التابعة 

مليوين الجئ عراقي يف البلدان املجاورة للعراق سيجدون 

التوصل  يتم  مل  ما  اللجوء  من  مطولة  حالة  يف  أنفسهم 

قريباً إىل حلول طويلة األمد ألزمتهم. 

ولكن األهم من ذلك هو أن هذه اإلحصائيات ال تشمل 

والبالغ عددهم 25  العامل  النازحني داخلياً حول  من  أياً 

مليون نازح، أغلبهم يعيشون أيضاً حاالت ممتدة ومزمنة 

من النزوح. 

املسببات

ينتمي معظم الالجئني والنازحني داخلياً الذين يعيشون 

رصاعات  تشهد  بلدان  إىل  النزوح  من  مطولة  حاالت 

استقرارها  عدم  ويشكل  سنوات  منذ  اضطهاد  ومظاهر 

اإلقليمي.  األمن  انعدام  تفاقم  يف  الجوهري  السبب 

وبشكل أكرث عمومية، ترى مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

التأزمات  من  تنبع  املطولة  اللجوء  “حاالت  أن  الالجئني 

السياسية. وهي ليست حتمية وإمنا تأيت نتيجة التحرك 

والجمود السيايس سواء يف البلد األصيل )حيث االضطهاد 

والعنف اللذين أديا إىل الفرار( أو يف بلد اللجوء. وتستمر 

9� 9�

فهم التحدي 
غيل لورش وجيمس ميلرن

إن احتاملية أن يقيض األشخاص الذين طال وجودهم يف املنفي فرتات طويلة من الزمن يف أوضاع 
تشبه أوضاع املخيامت أو يف مناطق حرضية دون حامية ترتك آثاراً سلبية عىل حقوقهم اإلنسانية 

وسبل عيشهم وكذلك عىل أمن الدول. 

الجئ سوداين 
يستعد لالنضامم إىل 

ثالث وآخر قافلة 
عودة من يارينجا 

يف إثيوبيا إىل جنوب 
السودان 2007
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احصائيات

بقضية  املتعلقة  البيانات  من  مزيد  عىل  لالطالع 

أوضاع اللجوء والنزوح املطولة ميكن ااالطالع عىل 

الكتاب االحصايئ السنوي ملفوضية األمم املتحدة 

االتجاهات  وكتاب   2007 لعام  الالجئني  لشؤون 

املوقع:  عىل  يتوفرا  والذين   2008 لعام  الدولية 

http://www.unhcr.org/statistics.html

هذه األوضاع بسبب املشاكل املتواصلة يف البلد األصيل، 

لتدفق  االستجابات  نتيجة  أمدها  ويطول  تتجمد  ثم 

حركة  عىل  قيود  فرض  تتضمن  ما  غالباً  التي  الالجئني، 

الالجئني وفرص العمل وحبسهم يف املخيامت.”4 

نتيجة  املطولة  اللجوء  حاالت  تأيت  األمــر،  حقيقة  ويف 

لألوضاع السائدة يف البلد األصيل، واالستجابات السياسية 

التي تصدر عن بلد اللجوء، وعدم اهتامم بعض الفاعلني 

األزمات.  هذه  حل  يف  باملشاركة  كافياً  اهتامماً  اآلخرين 

ويؤدي الفشل يف معالجة الوضع يف البلد األصيل إىل عدم 

إمكانية عودة الالجئني والنازحني داخلياً إىل ديارهم. كام 

الفكرة  يعزز  املضيف  البلد  مع  التعاطي  يف  الفشل  أن 

وتخوفاً  عبئاً  يشكلون  أنهم  عىل  الالجئني  تصور  التي 

أمنياً، مام يؤدي إما إىل تجميعهم يف مخيامت أو لجوئهم 

الحلول  وغياب  بالفعل  املزدحمة  الحرضية  املناطق  إىل 

املحلية ألزمتهم. ونتج عن هذه اإلخفاقات قيام الوكاالت 

هؤالء  فشل  أو  تراخي  عن  التعويض  مبحاولة  اإلنسانية 

الفاعلني املسؤولني عن حفظ السالم واألمن الدوليني. 

العواقب اإلنسانية

عىل  العاملي  الجنوب  حكومات  من  العديد  تفرض 

الذي  األمر  لهم،  مخصصة  مخيامت  يف  العيش  الالجئني 

والنازحني  الالجئني  حقوق  عىل  خطرية  تداعيات  يخلف 

اإلنسانية وسبل عيشهم. وال تزال معدالت العنف الجنيس 

والجسدي يف مخيامت النازحني مصدراً للقلق البالغ. ويعد 

النساء واألطفال واملسنون واملعاقون أكرث الفئات عرضة 

لفرتات  املخيامت  يف  الالجئني  وجود  أدى  وقد  للخطر. 

املنصوص عليها يف  الحقوق  انتهاك عدد من  إىل  ممتدة 

اتفاقية عام 1951 ومنها حرية التنقل وحرية البحث عن 

عمل يدر دخاًل. ومع وجود هذه القيود، يضطر الالجئون 

إىل االعتامد عىل املساعدات التي ال تتعدى حد الكفاف 

فيعيشون حياة تتسم بالفقر واإلحباط وضياع اآلمال. 

احتياجات  لتلبية  العمل  من  مزيد  إىل  حاجة   فهناك 

ميتلك  ما  وكثرياً  أمامهم.  الفرص  وفتح  الفورية  الالجئني 

الالجئون املهارات الالزمة لبناء السالم ولجهود التنمية يف 

املستقبل سواء يف البلدان التي يقيمون فيها أو يف بلدانهم 

األصلية بعد عودتهم إىل ديارهم. ويحول تجميع الالجئني 

وبناء  اإلقليمية  التنمية  يف  مشاركتهم  دون  مخيامت  يف 

لالجئني  فيها  أتيح  التي  الحاالت  يف  لوحظ  وقد  الدولة. 

“أن  الالجئني  بإمكان  أنه  املحيل  االقتصاد  يف  املشاركة 

يؤثروا إيجاباً عىل االقتصاد ]املحيل[ عن طريق املساهمة 

يف اإلنتاج الزراعي وتوفري العاملة الرخيصة وزيادة دخل 

الباعة املحليني من خالل بيع املواد الغذائية األساسية”.5 

فلن  املخيامت،  خارج  العمل  من  الالجئون  ُمنع  وإذا 

يتمكنوا من تقديم مثل هذه املساهامت. 

وباملثل، فإن الالجئني والنازحني املوجودين يف بيئات حرضية، 

الذين ُيعتقد أن أعدادهم شهدت زيادة هائلة يف السنوات 

أوضاع غري مستقرة  أنفسهم يف  ما يجدون  غالباً  األخرية، 

وعرضة للمضايقات واالستغالل ويف حالة خوف دائم من 

االعتقال. فهم غالباً ما يكونون “غري ظاهرين” للمجتمع 

الدويل ويتلقون القليل من املساعدات، أو ال يتلقونها عىل 

اإلطالق، من الوكاالت الدولية والجهات املانحة التي تفضل 

الرتكيز عىل األهداف األكرث مرئية. ويف ظل غياب الوثائق، 

يعيش الالجئون والنازحون املقيمون يف املناطق الحرضية 

املضيفة  أو  األصلية  بلدانهم  حكومات  من  حامية  دون 

العمل  فرص  وقلة  املساكن  ونقص  التمييز  من  ويعانون 

وفرص الحصول عىل الخدمات االجتامعية. 

العواقب األمنية

إىل جانب املشاكل اإلنسانية، غالباً ما تؤدي حاالت النزوح 

املطولة إىل عدد من املخاوف السياسية واألمنية. 6 فقد 

كان الوجود طويل األمد ألعداد كبرية من النازحني مصدراً 

للرصاع الداخيل أو الدويل – الذي يكون يف العادة إقليمياً 

- من خالل زعزعة استقرار البلدان املجاورة. وقد تشهد 

النازحني  تأوي  التي  الحرضية  واملناطق  املخيامت  بعض 

النازحني  لعسكرة  عمليات  نزوحهم  أمد  طال  الذين 

بالنساء  واالتجار  باملخدرات  واالتجار  األسلحة  وتهريب 

واألطفال وتجنيد األطفال واملرتزقة. 

وقد يؤدي االمتداد الزمني ألزمات الالجئني إىل تداعيات 

أمنية غري مبارشة. فبمرور الزمن تقل مشاركة الحكومات 

املانحة يف حل مشاكل الالجئني املقيمني يف املخيامت، ومن 

البلد املضيف عىل  الالجئني مع سكان  تنافس  ثم يصبح 

وبنفس  األمن.  النعدام  متزايداً  الشحيحة مصدراً  املوارد 

الطريقة، قد يؤدي تقليل املساعدات يف املخيامت ببعض 

النازحني إىل اتباع اسرتاتيجيات للتكيف مثل قطع الطرق 

ومامرسة البغاء والنشل. 

تحتل  فلم  املشكلة،  أهمية هذه  تزايد  الرغم من  وعىل 

حاالت النزوح املطولة أولوية عىل أجندة الالجئني الدولية 

إال مؤخراً. لذا اضطرت الوكاالت اإلنسانية مثل مفوضية 

التعامل مع املوقف،  الالجئني إىل  املتحدة لشؤون  األمم 

من  التخفيف  وحاولت  الالجئني  هؤالء  رعاية  فتولت 

العواقب السلبية للوجود املمتد يف املنفى. 

نحو إيجاد الحلول

استجابة  اليوم  وأبعادها  املشكلة  هذه  حجم  يتطلب 

التقليدية  الُنهج  أهمية  من  الرغم  وعىل  عاجلة.  عاملية 

لتقديم املساعدة التي تعتمد عىل اإلغاثة اإلنسانية فقط، 

إال أنها ال تقدم حاًل ألزمات اللجوء املطولة. ومثة تباين 

املطولة  اللجوء  لحاالت  املعارصة  االستجابة  بني  شاسع 

واالستجابة الدولية ألزمات الالجئني املمتدة خالل الحرب 

والسياسية  الجغرافية  الغرب  مصالح  أدت  حني  الباردة، 

الالجئني  أزمات  تسوية  يف  النطاق  واسعة  مشاركة  إىل 

وتنفيذ  صياغة  عن  املشاركة  هذه  وأسفرت  املمتدة. 

وهي  الدامئة  الثالثة  الحلول  من  مستَمدة  شاملة  حلول 

التوطني يف  وإعادة  املحيل  واالندماج  الوطن  إىل  العودة 

الوكاالت  املبادرات بدعم من  ثالث. ومل تحَظ هذه  بلد 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  مثل  اإلنسانية 

فحسب بل وأيضاً من طيف واسع من الجهات الفاعلة يف 

مجال السالم واألمن والتنمية، خاصة من داخل منظومة 

األمم املتحدة. وباالعتامد عىل مجموعة الحلول الكاملة 

لقطاع  املستمرة  املشاركة  وبضامن  الالجئني  ألزمــات 

من  الدويل  املجتمع  متكن  الفاعلة،  الجهات  من  عريض 

الذين  النازحني  كأزمة  تعقيداً  الالجئني  أزمات  أكرث  حل 

العاملية  الحرب  انتهاء  بعد  طويلة  لفرتة  أوروبا  يف  بقوا 

وكذلك  الصينية،  الهند  املاليني من الجئي  وأزمة  الثانية، 

أزمة الجئي أمريكا الوسطى يف الثامنينات. 

العديد من  أزمات  تسوية  الدويل يف  املجتمع  نجح  وقد 

عن  املاضية  عاماً  الخمسني  خالل  الالجئني  مجموعات 

طريق فهم الطبيعة الخاصة لكل أزمة من أزمات اللجوء 

اللجوء  بلدان  وقدرات  وشواغل  باحتياجات  واالهتامم 

والبلدان  التوطني  إعادة  وبلدان  األصلية  والبلدان  األول 

وهناك  أنفسهم.7  الالجئني  احتياجات  عن  فضاًل  املانحة 

حاجة إىل مثل هذا النهج املتكامل والشامل لحل أزمات 

النزوح املطولة التي يشهدها العامل اليوم. 

متعدد  النهج  هذا  مثل  إىل  الحاجة  من  الرغم  وعىل 

الجوانب، فال تزال استجابة صانعي السياسة محصورة يف 

تهيمن  التي  واإلنسانية  والتنموية  األمنية  القضايا  نطاق 

عىل املناقشات يف املنتديات املختلفة. وال يوجد إال القليل 

االسرتاتيجي  املستوى  عىل  الُنهج  هذه  بني  التكامل  من 

تدمج  مل  إذ  امليدان.  يف  الفعال  التنسيق  من  والقليل 

أزمات  تسوية  املانحة  الحكومات  وال  املتحدة  األمم 

التنمية االقتصادية  املزمنة دمجاً مالمئاً يف تعزيز  النزوح 

والسياسية وتسوية الرصاعات والسالم واألمن الدامئني. 

وال بد أن تتغلب الحلول الشاملة ألزمات النزوح املطولة 

يضم  جديداً  نهجاً  تتبنى  وأن  االنقسامات  هذه  عىل 

املبادرات السياسية األخرية التي قدمها طيف واسع من 

الجهات الفاعلة. وليك تكون الحلول شاملة بحق، وبالتايل 

ملختلف  املنسقة  املشاركة  تتضمن  أن  يجب  فعالة، 

والتنمية  واألمــن  السالم  مجاالت  يف  الفاعلة  الجهات 

وكذلك املجال اإلنساين. 

السياسات  صانعي  ــارك  ش العاملي،  املستوى  وعــىل 

من  عدد  يف  مؤخراً  الالجئني  حقوق  عن  واملدافعون 

املطولة،  اللجوء  تتعلق بحاالت  التي  املهمة  االجتامعات 
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إهامل مزدوج
تايس بيسا

تحديات  بشأن  السامي  املفوض  “حــوار  ذلك  يف  مبا 

األول  ديسمرب/كانون  يف  جنيف  يف  أقيم  الذي  الحامية” 

عىل  مهاًم  دولياً  اتفاقاً  نتائجه  أظهرت  والذي   ،2008

أهمية تطوير استجابة أكرث فعالية ملشكلة النزوح املطول. 

ودفع هذا االتفاق املفوضية إىل اقرتاح “استنتاج اللجنة 

 .”2009 لعام  املطولة  اللجوء  حاالت  بشأن  التنفيذية 

إذا  ما  واضحاً  يكن  مل   2009 أغسطس/آب  حتى  ولكن 

كان من املمكن التوصل إىل اتفاق عىل النص. إذ بقيت 

خالفات حول مسائل تتعلق بالتعريف والتنسيق الدويل 

ومكان  دامئة  حلول  إليجاد  املتبعة  والُنهج  واملسؤولية 

الالجئني داخل منظومة األمم املتحدة األوسع. ومن املهم 

أن يهدف أي استنتاج تخرج به اللجنة التنفيذية إىل حل 

الدول  بني  الفجوة  تجسري  واملساعدة عىل  القضايا  هذه 

إعادة  ودول  املانحة  الجهات  وبني  الجنوب  يف  املضيفة 

التوطني يف الشامل. 

حول  املناقشات  أثناء  االعتبار  يف  يؤخذ  أن  ينبغي  كام 

شأنها  من  جديدة  دولية  فرص  إيجاد  املطول  النزوح 

تسهيل إجراء مناقشات أكرث تكاماًل واستدامة تربط بني 

وميكن  والتنمية.  والهجرة  السالم  وبناء  الالجئني  قضايا 

وتحديداً  املتحدة،  األمم  منظومة  يف  األخرية  للتطورات 

إنشاء “مفوضية بناء السالم” و”صندوق بناء السالم”، أن 

توفر فرصاً إضافية لتحقيق مثل هذه االستجابات املتكاملة 

لسلسلة  متزايد  دويل  دعم  أيضاً  وهناك  واملستدامة. 

املبادرات التجريبية املعنونة “أمم متحدة واحدة” والتي 

املتحدة  لألمم  التابعة  التنموية  الجهات  مختلف  تدعو 

إىل العمل بطريقة أكرث تكاماًل عىل املستوى القطري من 

خالل برنامج مشرتك وإطار مشرتك للميزانية. ويف الوقت 

نفسه، يتزايد التزام األمم املتحدة بإرسال بعثات متكاملة 

من  تتعاىف  التي  أو  الحروب  من  املترضرة  املناطق  إىل 

الرصاعات. وتجمع هذه البعثات بني مهام األمم املتحدة 

اإلنسانية والتنموية والسياسية واملتعلقة بحقوق اإلنسان 

وحفظ السالم. 

يحركها  املانحة  البلدان  يف  مهمة  ابتكارات  تظهر  كام 

بدرجة كبرية الوعي املتزايد بالديناميات املتغرية لجميع 

الالجئني يف العامل، خاصة وأنها تؤثر عىل التخطيط لربامج 

إعادة التوطني، وباألفكار الحديثة حول أهمية االستجابات 

“املتضافرة” و”الحكومية الشاملة” لبناء السالم يف الدول 

الهشة. فعىل سبيل املثال، أنشأت كندا “الفريق العامل 

املطولة”  اللجوء  بحاالت  املعني  اإلدارات  بني  املشرتك 

ومن  القضية.8   لهذه  شاملة  حكومية  استجابة  لتطوير 

تقدم  أن  األخرى  البلدان  يف  املشابهة  املبادرات  شأن 

فعالية  أكرث  استجابة  وتنفيذ  صياغة  يف  مهمة  إسهامات 

لحاالت اللجوء املطولة. إال أن نجاح هذا النهج سيعتمد 

من  واسع  لطيف  املستمرة  املشاركة  عىل  كامل  بشكل 

الجهات الفاعلة. 

ويف حني تشكل هذه االستجابات تحدياً سيصعب 

تحقيقه بسهولة أو برسعة، فإنها رضورة ال غنى 

عنها. فالحلول الشاملة ألزمات النزوح املطولة هي 

أفضل السبل ملواجهة مخاوف الدول الغربية، وتلبية 

احتياجات الالجئني من الحامية، واالستجابة ملخاوف 

بلدان اللجوء األول. لذلك فإن تضافر الجهود لحل هذه 

األزمات ليس فقط يف مصلحة الالجئني والنازحني وإمنا 

أيضاً يف مصلحة كل الجهات الفاعلة يف النظام الدويل. 

غيل لورش )gil@loescher.freeserve.co.uk( هو 

 أستاذ زائر مبركز دراسات الالجئني 

)http://www.rsc.ox.ac.uk(. وجيمس ميلرن 

)James_Milner@carleton.ca( هو أستاذ مساعد 

 يف العلوم السياسية بجامعة كارلتون 

 )http://www.carleton.ca(.
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تعكس حالة كولومبيا إهامل كل من حاالت النزوح 

املطول والثغرات التي تعاين منها البحوث الحالية 

يف هذا املوضوع.

ماليني   4 من  أكرث  لها  تعرض  التي  تندرج املحنة 

تحت  كولومبيا  يف  النزاع  بسبب  نزحوا  شخص 

واملدة  بــاألعــداد  يتعلق  مطول  وضــع  تعريف 

من  كافية  استجابة  وجود  وعدم  الزمني  والطابع 

ومع  الــدويل.  واملجتمع  املحلية  الحكومات  ِقبل 

ذلك، فالوضع يف كولومبيا مل يتم إدراجه يف الوثائق 

واملنشورات  والرشوحات  واالجتامعات  واألبحاث 

الرسمية حول حاالت اللجوء املطول سواء من ِقبل 

املنظامت الدولية أو الباحثني.

الدول  أنها أحد  ننظر إىل كولومبيا عىل  ما  وعادة 

املستقرة متوسطة الدخل ال كدولة منهارة، والذي 

بالنزوح  املعني  املطور  الحايل  العمل  محور  هو 

يف  للنزوح  الحقيقية  األسباب  وتشويه  املطول. 

كولومبيا ـ وتصويرها كام لو كانت دولة دميقراطية 

وتجار  اإلرهابية  املجموعات  لتهديد  تتعرض 

املهاجرين  بحقوق  االعــرتاف  يعوق  ـ  املخدرات 

القرسيني. كام تتأثر االستجابات يف حاالت النزوح 

بسبب النزاع الكولومبي أيًضا باالعتبارات السياسية 

واألمنية اإلقليمية التي غالًبا ما تتعارض مع املصالح 

اإلنسانية.

واألزمة  الــنــزاع  خطورة  من  للتقليل  ونتيجة 

النازحون الكولومبيون  اإلنسانية يحصل األشخاص 

عىل القليل من االهتامم من جانب املجتمع الدويل 

املالية  واملــوارد  الدبلوماسية  الجهود  حيث  من 

ال  الوضع  هذا  لكون  ونظرًا  الخاصة.  والسياسات 

يزال مستمرًا ومل يتم اتخاذ أي مبادرة يف املنطقة 

بشأن األوضاع املطولة، يعيش األشخاص النازحون 

وضع  يف  االنتقايل  املوطن  يف  والالجئون  داخلًيا 

آخذ يف التدهور، مع تناقص احتامالت العثور عىل 

الحامية واملساعدة وإيجاد حلول دامئة ملحنتهم.

إن دراسة األوضاع التي طال أمدها كام هو الحال 

يف كولومبيا تلفت االنتباه إىل العمليات السياسية 

املعقدة يف مختلف املستويات التي هي وراء تصور 

عند  ـ  إدراجه  عدم  أو  ـ  وإدراجه  املطول  الوضع 

معظم  وُتعد  السياسات.  ووضع  الدراسات  إجراء 

األبحاث ومبادرات املنظامت الدولية بشأن النزوح 

فينصب  الجغرافية،  الناحية  من  محدودة  املطول 

البلقان.  عىل  ومؤخرًا  وآسيا،  أفريقيا  عىل  تركيزها 

ميكن لدراسة أوضاع مطولة مهملة مثل كولومبيا 

وخاصة  املشكلة،  عىل  جديًدا  ضــوًءا  تلقي  أن 

الحرضي  والنزوح  الداخيل  بالنزوح  يتعلق  فيام 

لحالة  ميكن  كام  اإلقليمية/املحلية.  واالستجابات 

والجهود  املفاهيم  توسيع  يف  تساعد  أن  كولومبيا 

ليس فقط بشأن النزوح املطول ولكن أيًضا بشأن 

الهجرة القرسية بوجه عام.

هي   ،)thais.bessa@gmail.com( بيسا  تايس 

دراسات  مركز  يف  زائرة  وزميلة  ماجستري  طالبة 

يف  مستقلة  باحثة  اآلن  وهي  سابًقا،  الالجئني 

الجنوبية  أمريكا  يف  القرسية  الهجرة  قضايا  مجال 

والنزوح املطول.
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اسمي أبيبي فيسا دميو من مواليد أديس أبابا عام 1960. 

كنت، قبل أن أضطر إىل ترك وطني، أدرس يف قسم علم 

النفس بجامعة أديس أبابا. ويف عام 1991 مل يكن لدي 

إال خيار الفرار من التعذيب الوحيش الذي كان يتعرض 

نقيل  تم   ،1993 عام  ويف  الطالب.  قادة  من  أمثايل  له 

من مخيم والدا لالجئني إىل مخيم كاكوما لالجئني الذي 

أعيش فيه منذ ذلك الحني. وأنا من الناشطني الفاعلني يف 

اليسوعية  الجمعية  منذ سنوات يف  أعمل  إذ  مجتمعي، 

لخدمة الالجئني )JRS( يف كاكوما. ووظيفتي الحالية يف 

االجتامعية،  االستشارات  تنسيق  مسؤول  هي  الجمعية 

مجتمعي  ــراد  ألف االستشارات  تقديم  تتضمن  وهي 

وتدريب اآلخرين عىل مهارات االستشارة والرعاية.

غرب  شامل  يقع  الذي  لالجئني،  كاكوما  مخيم  وكان 

القارصين  األصل إليواء 12000 من  أنشئ يف  قد  كينيا، 

الذين وفدوا إىل هناك يف عام 1992. ومنذ  السودانيني 

أخرى.  جنسيات  من  الجئون  إليهم  انضم  الحني  ذلك 

ويأوي مخيم كاكوما حالياًَ 70 ألف الجئ، منهم اآلالف 

وجمهورية  وإثيوبيا  الصومال  من  وكذلك  السودان  من 

ويعيش  وأوغندا.  وبوروندي  الدميقراطية  الكونغو 

الكثريون منهم يف مخيم كاكوما منذ أكرث من 10 سنوات، 

وبلغوا سن  التعليم  قد حصلوا عىل  أطفاالً  فمن جاءوا 

الرشد يف املخيم؛ وقد ُولِد الكثري من األطفال يف املخيم 

ومل يروا أوطانهم “األصلية” قط. ومنذ عام 2006، عادت 

أعداد كبرية من الالجئني السودانيني إىل الوطن، ولكن ال 

يزال الكثريون غري مستعدين لرتك مخيم كاكوما، ال سيام 

النساء واألطفال.

حالياً  يعيشون  الذين  اإلثيوبيني  الالجئني  أغلب  وكان 

أو مهنيني  العايل  التعليم  املخيم طالباً يف مؤسسات  يف 

غري  أغلبهم  وكــان  إثيوبيا.  وبلدات  مدن  من  مهرة 

عاماً،  و35   18 بني  ترتاوح  أعامرهم  وكانت  متزوجني 

عاش  وقد  النساء.  عدد  من  أكرب  الرجال  عدد  وكان 

الذين فروا عام 1991 – وأنا منهم - يف مخيم والدا يف 

بداية األمر ولكن يف أوائل عام 1993 أعيد توطني كل 

الالجئني اإلثيوبيني يف مخيم كاكوما، الذي ال يزال يأوي 

الكثريين منهم إىل اليوم.

كاكوما  مخيم  يف  لالجئني  املتاحة  الفرص  هي  وقليلة 

لتحسني حياتهم. إذ تفرض سياسة الحكومة الكينية عىل 

الالجئني العيش يف أحد املخيمني )كاكوما أو داداب(، وال 

ُيسمح لهم برتبية الحيوانات، ألن ذلك سيؤدي يف األغلب 

املحلية،  توركانا  وقبائل  الالجئني  بني  الرصاع  تصعيد  إىل 

لزراعة  مالمئة  غري  القاحلة  شبه  البيئة  طبيعة  أن  كام 

مرشوعات  يقيموا  أن  لالجئني  املتاح  ومن  املحاصيل. 

املنظامت  إحدى  من  االقرتاض  من خالل  )سواء  صغرية 

غري حكومية أو أموال ترسلها األرسة من الخارج(. إال أن 

يف  كاكوما  مخيم  لوجود  محدودة  ذاتها  حد  يف  السوق 

منطقة شديدة العزلة – اسم هذه املنطقة يعني باللغة 

السوق  هذا  زبائن  وغالبية   – مكان”  “الال  السواحيلية 

العاملني يف  من  قليل  وعدد  اآلخرين،  الالجئني  من  ُهم 

وتحرص جميع  الكينيني.  ومن  الحكومية  غري  املنظامت 

املنظامت غري الحكومية العاملة يف املخيم عىل تشغيل 

الالجئني ولكن بسبب القوانني الكينية التي متنع تشغيل 

ويتقاضون  تطوعي  أساس  عىل  تشغيلهم  يتم  الالجئني، 

أجورهم عىل شكل “مكافآت،” وهي تقل كثرياً عن األجر 

الذي يتقاضاه الكيني عن عمل مامثل.

ويقول زميديي بيزابيه، أحد زماليئ الالجئني: “إن كل يوم 

يف األسبوع هو مبثابة يوم األحد،” يف وصف لشكل الحياة 

تصبح  عمل  فبدون  كاكوما..  مخيم  يف  لالجئني  اليومية 

االسم  يف  تختلف  ولكنها  واحدة،  األسبوع  أيام  جميع 

هو  آلخر  حني  من  لالجئني  األوحد  الهم  وأصبح  فقط. 

والعواصف  الحارقة  الشمس  أشعة  من  أنفسهم  حامية 

الرتابية. وُهم يطهون الطعام مرة أو مرتني يف اليوم داخل 

مالجئهم املصنوعة من البالستيك كل يوم، وكل أسبوع، 

وكل شهر، وكل عام، ورمبا إىل األبد. فعندما يتكرر يوم 

األحد أكرث من مرة يف األسبوع، يصبح يوماً ملعوناً.

ويرغب كل الالجئني يف الفرار من هذا الوضع الكئيب. 

فُهم ال يعرفون كيف يترصفون حياله، واألسوأ من ذلك 

أنهم ال يعرفون ما إذا كان هذا الوضع سينتهي يف يوم 

من األيام. وقد اقرتحت مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني ثالثة حلول مستدامة تتمثل يف العودة الطوعية 

إىل الوطن أو اندماج الالجئني يف البنية االجتامعية للبلد 

املضيف أو إعادة توطينهم يف بلد ثالث. ولكن ال يبدو 

أن أياً من هذه الخيارات متاحة لإلثيوبيني املوجودين يف 

مخيم كاكوما. وكان كل الجئ يحلم بغده الجديد لكنه 

مل ميلك القدرة عىل تحقيقه.

تأثري تلك األوضاع عىل السلوك

لسنوات طويلة قىض الالجئون سبعة أيام يف األسبوع 

بــدون أي نشاط له معنى ،ويف الوقت نفسه كان 

يستثريهم الشوق والتطلع إىل غد أفضل.

فكان الالجئون مثل مَن يحاول قيادة سيارة بالضغط 

عىل الفرامل وبدال البنزين يف آن واحد :الكثري من 

الجلبة والصخب ولكن بدون أية حركة لألمام ،والنتيجة 

هي تعطل املحرك يف النهاية .ومــع مــرور الوقت 

ببطء تغيَّر سلوك الالجئني ،فسقطوا فريسة لألمراض، 

وأصبحوا ال يعبأون بالنظافة الشخصية ،ومل يهتم أحد 

منهم بتناول الوجبات.

وأثناء العواصف الرتابية التي تهب يف بداية تلك األيام 

التي ال تنتهي ،كان من املشاهد املألوف رؤية الالجئني 

وهم يركضون ذهابا ًوإيابا ،ًوهنا وهناك ،لالختباء من 

الغبار - رغم عدم وجود مكان أفضل للجوء إليه - وكأن 

الركض يف حد ذاته يعينهم عىل حالهم.

ويركض الالجئون هنا وهناك ،محاولني بكل طاقتهم 

إيجاد حل ملشاكلهم وسبيل للخروج من حياة اللجوء. 

ورغم هذا النشاط الالنهايئ ،فإن تقدمهم لألمام بطيء 

بشكل مؤمل ،وهو ما نطلق عليه” امتطاء ظهر سلحفاة“. 

فالناس مستعدون وراغبون يف بذل كل ما يف وسعهم 

للخروج من مشاكلهم لكن الحيوان الوحيد املتوفر 

المتطائه هو السلحفاة ،فال يحقق املمتطي سوى تقدم 

ضئيل رغم الجهود التي يبذلها .وبعد سنوات من العيش 

يف هذا الوضع ،هناك من يستسلم متاما ،ًفيرتجل عن ظهر 

السلحفاة ويشنق نفسه عىل شجرة أكاسيا.

كيف يتعامل بعض الالجئني مع تلك 
األوضاع بشكل أفضل من غريهم؟

لقد استطاع الالجئون العاملون كاستشاريني وأخصائيني 

اجتامعيني لصالح املنظامت غري الحكومية العاملة يف 

املخيم إدراك املشكلة ،وتحدثوا مرارا ًعن التدخالت 

البديلة التي ميكن تنفيذها .وهُم مل يكونوا مساعدين 

محرتفني ،بل كان اهتاممهم بزمالئهم الالجئني نابعا يًف 

األساس من إحساسهم باملسؤولية الجامعية أكرث من 

كونه واجبا ًمهنيا.ً

وقد الحظوا أن بعض الالجئني استطاعوا التعامل مع 

األوضــاع بشكل أفضل من غريهم .فكان من الشائع 

قيام الكثري من الالجئني باملقامرة خلف األبواب املغلقة 

وغالبا ًلساعات طوال ،ومن الغريب أنهم كانوا أقل قلقاً 

من غريهم ازاء حياة اللجوء التي ال ُيرى لها نهاية يف 

األفق .فكانت الساعات متر رسيعا ًبالنسبة لهم .واعتادت 

مجموعة أخرى من الشباب الالجئني قضاء الوقت يف 

عزف” الكِرار( “آلة وترية إثيوبية تراثية )واالستامع إليها. 

وكان من املألوف رؤية عالمات االرتياح عىل وجوههم.

ويف ذلك الوقت كان من املعتاد سامع صيحة” ليبا 

ليبا( “!لص لص )!يف الليل ،إذ كان األوالد السودانيون 

الالجئون”( األوالد الضائعون “الذين أُعيد توطينهم يف 

الواليات املتحدة )يتهجمون عىل الالجئني اإلثيوبيني 

ليال ،ًوكان الجميع يطارد اللصوص يف الظالم ولكن نادراً 

“عىل منت السلحفاة” 
أبيبي فييسا دميو

استجابة مجتمع الالجئني اإلثيوبيني لوضع النزوح املطوَّل
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ما كان يتم اإلمساك بهم .وما أدهشنا هو ردود أفعال 

األشخاص الذين كانوا يطاردون اللصوص ،فعند عودتهم 

كانوا يتجمعون يف مجموعات صغرية لرسد ما تعرضوا له؛ 

فهناك من أمسك بعنق جاره معتقدا ًبأنه اللص ،وآخر مل 

يستطع إيجاد باب منزله للمشاركة يف املطاردة ،وثالث 

اصطدم بشجرة أو سقط يف حفرة وجُرحت ساقه .الكل 

يتحدث دون االستامع جيدا ًإىل اآلخرين ،يتحدثون وهم 

يشعرون بالنشاط والرضا .إذ يتحدث الشخص الذي 

أصيب أثناء مطاردة اللصوص عن جرحه الذي ينزف دون 

أن يشعر باألمل .ويف بعض األحيان متتد هذه الحوارات 

إىل ساعات متأخرة من الليل .ويف الصباح التايل يقول 

الكثريون أنهم ناموا نوما ًعميقاً 

وتظهر عىل وجوههم عالمات الراحة 

بشكل أكرث من املعتاد.

وكنا نحن االستشاريني واألخصائيني 

االجتامعيني من الالجئني نناقش 

هذه التجارب واألحداث باستمرار، 

ومل يكن ما يثرينا هو الحدث نفسه 

وإمنا األثر الذي كان يرتكه يف نفوس 

الالجئني .كانت لدينا رغبة يف فهم 

ما هو اليشء يف الحدث الذي كان 

يدخل الرسور يف نفوسهم ومينحهم 

شعورا ًباالرتياح.

ولنأخذ مثال املقامرين .فعىل الرغم 

من أن املقامرين ال يصلحون أن 

يكونوا قدوة حسنة ،إال أن سلوكهم 

يعود عليهم ببعض الفوائد .فهُم لديهم ما يتطلعون إليه 

 -الفوز بالدور القادم .وعىل العكس من ذلك ،فإن أغلب 

الالجئني ليس لديهم ما يتطلعون إليه.

وجلسنا نفكر يف هؤالء الالجئني الذين يخرجون يف الليل 

ليصيحوا” ليبا ليبا “ويحاولوا اللحاق باللصوص .إذ كانوا 

يعودون دون اإلمساك باللصوص ،ودون إعادة املرسوقات، 

وأحيانا ًكانوا يصابون بجروح وكدمات ،ومع ذلك كانوا 

يقضون الساعات يف الرثثرة بحيوية غري معهودة ،ولكن ملا 

ذلك؟ ما رس النوم الهادئ والراحة التي كانت تظهر عىل 

وجوههم يف صباح اليوم التايل؟

واستخلصنا من ذلك أن السعادة والرضا بالحياة تكمن 

يف وجود يشء نتطلع إليه ويف تحرير الطاقة البدنية 

وتوجيهها نحو هدف له معنى.

تطوير األنشطة املجتمعية

بناء ًعىل هذا االعتقاد قررنا البحث عن طرق ملساعدة 

زمالئنا الالجئني ،وركزنا يف البداية عىل الشباب ألنهم 

األكرث تأثرا ًبحياة النزوح التي ليس لها نهاية .إذ أصبح 

الطالب السابقون بالتعليم العايل والشباب ذوو املهارات 

املهنية الذين كانت لديهم طموحات ينظرون بخمول 

إىل سنوات شبابهم وهي متيض سدى .فأصبح هدفنا 

هو إرشاك الالجئني يف أنشطة هادفة بالنسبة لهم .فعىل 

سبيل املثال ،نظمنا عروضا ًمرسحية واحتفاالت موسيقية 

نجحت يف تغذية الفكر ومتكني الالجئني من التأمل يف 

حياة النزوح التي يعيشونها ومنحتهم الفرصة للسخرية 

من سوء حظهم.

كان أحد أعضاء مجتمعنا يعمل لصالح أحد املنظامت 

غري الحكومية العاملة يف املخيم ولكنه كان يف بالده 

العبا ًمعروفا يًف كرة قدم .ومتكَّن هذا الالعب رسيعا ًمن 

تشكيل فريقني من الشباب الالجئني ،وبعد عدة أسابيع 

من التدريبات تم تحديد موعد ملباراة بني الفريقني 

وكان الجميع مدعوا مًلشاهدتها .ويف يوم املباراة ،احتشد 

عدد مذهل من الالجئني ملشاهدة املباراة ،وكانوا قد 

ساروا مسافة ثالثة كيلومرتات إىل ملعب الكرة ،حيث 

شاهدوا املباراة بروح حامسية وانتظروا بشغف فوز 

الفريق الذي يشجعونه.

وأثناء عودتهم إىل املخيم ،كان معظم الالجئني يسريون 

برءوس مرفوعة ويتحدثون بصوت عال ويبتسمون كثرياً 

لبعضهم البعض .ومنذ ذلك الحني والالجئون يأتون 

ليس ملشاهدة املباريات فحسب بل وأيضا ًللمشاركة 

يف التدريبات الدورية .ويف نهاية األمر شكَّل الكثري من 

الشباب الالجئني عددا ًمن فرق كرة القدم لكل منها 

اسم خاص ،وانترشت األنشطة الرياضية التي نشأت 

يف مجتمع الالجئني اإلثيوبيني إىل مجتمعات الالجئني 

السودانيني والصوماليني والكونغوليني ،وأقيمت مباريات 

بني املجتمعات املختلفة.

اإلثيوبية  األرثوذكسية  وقرر الجئون تابعون للكنيسة 

جمع الالجئني لبناء كنيسة كبرية تسع الجميع .وخالل 

عامني ،نجح الالجئون ،بدعم مايل من الخارج ،يف بناء 

مجموعة من 
الشباب تقدم 
عروضاً لرقص 

تقليدي سوداين 
ضمن احتفاالت 

الشبيبة يف مخيم 
كاكوما لالجئني
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كنيستني فخمتني .وكان الشباب والعديد من الكبار 

مستعدين وراغبني يف املساعدة يف بناء الكنيسة. 

وأصبحت األنشطة الكنسية وعــدد املرتددين عىل 

الكنيسة يف ازدياد يوما ًبعد يوم.

واألهم من ذلك أن الالجئني الذين كرسوا وقتهم وجهدهم 

لهذا العمل انفتحت شهيتهم عىل الطعام وحصلوا عىل 

مخزون أكرب من الطاقة البدنية .كام أنهم شعروا بتعب 

لذيذ بعد عملهم ومتتعوا بنوم عميق يف الليل .فقد 

تبدّلت أحوالهم متاما.ً

كام تطوع شاب كان يدرس يف قسم الفنون املرسحية 

بجامعة أديس أبابا لتأليف وإخراج وإنتاج مرسحيات 

مالمئة لالجئني من كافة األعامر .ويف صبيحة أحد األيام، 

ظهرت يف أنحاء عديدة من املخيم الفتات ملونة ومكتوبة 

بخط اليد تدعو الالجئني لحضور مرسحية .وكان هذا األمر 

محط حديث الجميع ،وخلق نوعا ًمن التشويق واإلثارة. 

فمن املؤكد أن الكثريين شعروا مبا كانوا يشعرون به عند 

الذهاب إىل أحد املسارح التي كانوا يرتادونها يف بالدهم. 

وبدأت الحياة تتواصل.

وأتيحت لالجئني الفرصة ملشاهدة املرسحيات مرة كل 

شهرين عىل األقل .وبعد انتهاء العرض كان الحديث 

يستمر أسبوعا ًكامال ًعن املرسحية ،وليس عن آالم حياة 

اللجوء .فالالجئون أصبح لديهم ما يتطلعون إليه.

ومل تكن املشاركة يف بناء الكنيسة ومشاهدة العروض 

املرسحية غايات يف حد ذاتها؛ إمنا كانت هذه األنشطة 

مبثابة نقطة انطالق إىل يشء أكرث أهمية ومغزى .إذ 

جاءت أخريا ًالفرصة للتنفيس عن الطاقة .وبدأ الالجئون 

يشعرون بتحسن أحوالهم.

ويف غضون سنوات قليلة ،أنشأ الالجئون يف مخيم كاكوما 

الحانات واملطاعم واملتاجر والرشكات األخرى التي توفر 

الخدمات .إذ ظهرت مقاهي اإلنرتنت وعروض الفيديو 

وتنس الطاولة والبلياردو وغريها من األلعاب الداخلية، 

كام انترشت بكرثة صالونات الحالقة وتصفيف الشعر.

وعندما استعاد الالجئون الشعور بالكربياء وبأن لهم 

هدف يف الحياة ،ظهرت لديهم الرغبة يف تزيني منازلهم. 

ورسعان ما بدأ التنافس بينهم يف تزيني املنازل وزراعة 

األشجار والزهور حول مجمعاتهم السكنية .كام استطاع 

الالجئون الذين مل يروا يف املايض إمكانية عيش حياة 

حقيقية يف املخيم أن يتزوجوا وينجبوا أطفاال .ًواآلن 

وقد التحق أطفالهم باملدرسة أصبح هناك سبب ومعنى 

الستمرار الحياة يف املخيم - لعدم الرغبة يف املوت.

الخامتة

يحتاج كل الالجئني إىل الشعور باألمان ليك يعملوا 

ويعيشوا بشكل جيد .فالحياة يف ظل الخوف هي حياة 

منهكة ومفسدة للروح ،وهذا هو ما فروا منه .وهُم 

يحتاجون كذلك إىل أنشطة هادفة مثل األنشطة التي 

كانوا ميارسونها يف بالدهم .وال يعني ذلك أن الالجئني 

ال بد أن يحصلوا عىل كل املمتلكات املادية التي كانت 

لديهم من قبل ،ولكنهم يحتاجون إىل العيش بطريقة 

تشعرهم بأنهم يف ديارهم.

ويف أغلب األحيان ،نجد أن البلدان املجاورة هي التي 

تستطيع توفري اللجوء لألشخاص الفارين من أوطانهم. 

وال ينبغي أن تكتفي البلدان املضيفة واملنظامت غري 

الحكومية بإمداد الالجئني بحصص الطعام - رغم أهميتها 

الحاسمة – وضامن حاميتهم من األخطار.

فباإلضافة إىل احتياجاتهم األساسية ،يجب أن يتاح لالجئني 

بعض األنشطة الهادفة واالختيارات وكذلك القدرة عىل 

التحكم يف حياتهم .ويف أغلب األحيان ،ال يستدعي 

األمر توفري هذه األشياء من خالل املنظامت .فقد أثبت 

اإلثيوبيون يف كاكوما أن مجتمعات الالجئني قادرة عىل 

تنظيم صفوفها وتدعيم أعضائها لو أتيحت لها الفرصة. 

فمن الصعوبة مبكان أن يجد اإلنسان معنى للحياة بعد 

قضائه أكرث من 15 عاما يًف املخيامت .وعىل الرغم من 

قدرة مجتمعات الالجئني التي تعاين من حاالت النزوح 

املطولة عىل تنمية املوارد وإيجاد طرق للتكيف ،فال بد يف 

النهاية من إيجاد حل أكرث دميومة ملشاكلهم.

أبيبي فييسا دميو أعيد توطينه مؤخراً يف أسرتاليا. ويود 

الكاتب اإلعراب عن تقديره للمساعدة التي قدمتها 

ريبيكا هورن )RHorn@qmu.ac.uk(، الزميلة 

الباحثة يف املعهد الدويل للصحة والتنمية، جامعة امللكة 

مارجريت يف إدنربة، يف كتابة هذه املقالة.

عضوة يف مجموعة 
النساء للحياكة يف 

مخيم كاكوما
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نبع مرشوع اإلصغاء لتجارب النازحني من اإلميان بأن يف 

وسع العاملني باملناطق الحدودية يف مجاالت املساعدات 

واملحافظة  السالم  وبناء  التنمية  يف  واملعاونة  اإلنسانية 

عىل البيئة وحقوق اإلنسان أن يتعلموا الكثري من خالل 

السكان  يطرحها  التي  واألحكام  التحليالت  إىل  اإلصغاء 

األمد  وطويلة  الفورية  والتبعات  اآلثار  حول  املحليون 

وقد  ملساعدتهم.  تهدف  التي  الخارجية  الجهود  لهذه 

جاءت األفكار التي متخضت عنها جلسات اإلصغاء فيام 

يتعلق بالنزوح طويل األمد لتتناول بصفة خاصة املشاكل 

من  املستفيدة  والجهات  للوطن،  العودة  تعرتض  التي 

املساعدات الدولية وقضايا األمن. 

املشاكل التي تعرتض العودة للوطن

النوايا الخارجية

قال عدد من الالجئني الذين عادوا بعد فرتات طويلة من 

النزوح أن قرارهم بالعودة كانت تسوقه يف الغالب نوايا 

وخطط وأولويات خارجية وليس استعدادهم الشخيص 

وعندما  رسيالنكا،  ففي  االندماج.  إعــادة  أو  للعودة 

يرتسخ  كاد   ،2007 أواخر  يف  اإلصغاء  جلسات  أجريت 

لدى النازحني شعور ملح بأنهم واقعون تحت رحمة إما 

أجندة الحكومة أو أجندة املجتمع الدويل.  وقد أحس 

بعض النازحني بأن حصولهم عىل املزيد من املساعدات 

املخيامت.  يف  بقاءهم  باستمرار  مرشوطاً  كان  الدولية 

فيام رأى آخرون أن الحكومة الرسيالنكية كانت تطالب 

عىل  الناس  وحض  باملغادرة  الحكومية  غري  املنظامت 

لن  العودة  أن  يرون  كانوا  أنهم  رغم  لوطنهم  العودة 

تكون آمنة. 

قدمه  مبا  تقريباً  الجميع  أقر  وكوسوفو،  البوسنة  ويف 

الالجئني  لعودة  ومساندة  دعم  من  الــدويل  املجتمع 

والنازحني داخلياً، بل وذهب الكثريون منهم للقول بأنهم 

ما كانوا يستطيعون العودة لوال املساعدة الدولية يف هذا 

البعض  أن  إال  الجميل.  لهذا  ممتنون  وأنهم  الخصوص 

املانحة  الدول  الكثري من  بأن رغبة  قائاًل  منهم قد علق 

يوغوسالفيا  من  القادمني  الالجئني  دفع  يف  األوروبية 

السابقة إىل مغادرة بالدها )التي سعى  النازحون للجوء 

الرصاع مبارشة، قد جعلتها تضع عىل  انتهاء  بعد  إليها( 

صدارة أولياتها وعملياتها التمويلية عودة الالجئني بأرسع 

ما ميكن وبدون منح أي فرصة لالجئني بالتقاط األنفاس 

واالستعداد جيداً للعودة. وتحت وطأة الشعور بتعرضهم 

بأن  البعض  قال  املصطنعة،  التسوية  هذه  عىل  لإلجبار 

ليسوا  وبرسعة   – معينة  مناطق  إىل  بالعودة  مطالبتهم 

مستعدين لها – واشرتاط هذا من أجل استمرار استالمهم 

للمساعدات كان ينطوي عىل انتهاك لحقوقهم. 

إزاء  باإلحباط  الكثريون عن شعورهم  عرًب  البوسنة،  ويف 

التي يعتقدون أنه قد متت إعادة  الفارغة  مرأى املنازل 

الناس  ُمنح  أخرى،  حاالت  ويف  سياسية.  ألسباب  بناءها 

قطع أرايض، أو متت إعادة توطينهم من قبل حكوماتهم 

املحلية، وتم التعهد بتقديم املزيد من املساعدات لهم، 

أو  بالكاد  يعيشون  إما  وهم  شيئاً  يتسلموا  مل  أنهم  إال 

مضطرون للمغادرة مرة أخرى. 

ويف كوسوفو، كان الناس مهتمون بصفة خاصة مبا أواله 

العودة  عمليات  دعم  عىل  أسايس   تركيز  من  املانحون 

وتعزيز التعايش بني املجتمعات ذات األعراق املختلفة. 

ويف سؤال طرحه أحد األعضاء يف فريق اإلصغاء لتجارب 

النازحني عىل أحد األعضاء يف إحدى املجالس املجتمعية 

الكوسوفية األلبانية حول السبب من وراء توقه الشديد 

هذا  رد  لقريته،  النازحني  الكوسوفيني  الرصب  لعودة 

األخري قائاًل: »ألنه سيكون مبقدورنا حينها الحصول عىل 

املزيد من املساعدات«. 

االستعداد للعودة 

عقدين  من  ألكرث  استمرت  التي  النزوح  تجارب  كانت 

النازحني  قد جعلت  املناطق  من  العديد  يف  الزمان  من 

طبيعة  مع  التكيف  عىل  قدرة  وال  استعداد  غري  عىل 

كانت  املثال،  سبيل  فعىل  إليها.  سيعودون  التي  الحياة 

إحدى الشابات األنغوليات يف إحدى مخيامت العائدين 

تتحدث اإلنجليزية بطالقة فيام مل تكن تتحدث الربتغالية 

إحدى  يف  بالكامل  حياتها  قضت  حيث  الكفاءة؛  بنفس 

تعليمها  استكملت  وفيها  زامبيا  يف  الالجئني  مخيامت 

الثانوي وحصلت عىل وظيفة جيدة مع إحدى املنظامت 

غري الحكومية الدولية. وعندما حان الوقت للعودة إىل 

أنغوال، عادت بالفعل، حتى بالرغم من أن هذه العودة 

كانت تعني ترك حياة مستقرة نسبياً يف املخيم إىل حياة 

تعلم  عن  بأنها عجزت  وقالت  الشكوك.  تكتنفها  أخرى 

كمدرسة  وظيفة  عىل  الحصول  عن  حتى  أو  الربتغالية 

إلعالة  اضطرت  ولذلك  عودتها،  عند  اإلنجليزية  للغة 

للمنازل  واملياه  الطوب  وحمل  الحطب  بجمع  نفسها 

األخرى يف قريتها. 

األنغوليني  والالجئني  النازحني  من  الكثري  أحس  وقد 

أنهم كانوا يحيون حياة أفضل يف املخيامت، وعربوا عن 

فبعضهم  رأسهم.  مسقط  إىل  العودة  إزاء  تحفظاتهم 

أسس لنفسه حياة جديدة يف املناطق التي لجئوا إليها، 

أبناء  بالفعل  لدّي  »إن  قالت  التي  النساء  إحدى  مثل 

وطني  يف  أقارب  أي  يل  يعد  ومل  لواندا  يف  هنا  وأحفاد 

القدرة  عدم  من  عن خوفهم  آخرون  عرًب  كام  األصيل«. 

البعض  وكان  األوىل.  ديارهم  إىل  ساملني  العودة  عىل 

قيمة  ممتلكات  ألنفسهم  يبنوا  أن  استطاعوا  قد  منهم 

أثناء نزوحهم، ومل يخامرهم أي شعور بالسعادة إزاء خرب 

املمتلكات،  بهذه  العودة  لهم  يتسنى  لن  العودة حيث 

وهو ما يجعل من قدرتهم عىل إعادة االستقرار لحياتهم 

هناك أمراً أكرث صعوبة. 

وقد عرب أحد العائدين الكمبوديني الذين نزحوا ألكرث من 

عرش سنوات أثناء الحرب عن كيف أنه مل يكن مستعداً 

للعودة للمعيشة مرة أخرى يف قريته: »يف املخيامت، ال 

نعلم كيف نزرع األرز، وال نعرف شكل البقرة أو الثور، 

حيث نقوم بتناول اللحم املتوافر ونستخدم الفحم. إننا 

نعرف الثامر ولكننا ال نعرف األشجار. وعندما عدت إىل 

ضخاًم،  كلباً  كانت  أنها  اعتقدت  بقرة،  ورأيت  موطني 

وقلت لنفيس ‘ملاذا الكالب بهذه الضخامة يف كمبوديا؟’... 

لقد كانت الحياة بعد املخيم حياة صعبة. ففي السابق 

أناساً  نكون  كيف  وليس  ملوكاً،  نكون  كيف  علمونا 

ينبغي  املعروفة.  الراحة  نعيش بدون وسائل  أو  عاديني 

ينبغي  عليها.  ويدربوهم  املهارات  الناس  تعليم  عليهم 

عىل املنظامت غري الحكومية أن تدرب هؤالء عىل كيفية 

الزراعة«. 

الكارينيات  العضوات  إحــدى  ذلك  عىل  أّمنت  وقد 

املحلية  الحكومية  غري  املنظامت  إحدى  يف  العامالت 

الحدود  عىل  الالجئني  مخيامت  من  واحدة  يف  العاملة 

يف  مكوثنا  »إن  قالت:  حيث  البورمية،  التايالندية 

املخيامت لفرتة طويلة ليس أمراً جيداً. لقد انقىض جيل 

بأكمله ونحن نعيش يف هذه املخيامت. فالناس يعيشون 

عىل املساعدات. وإذا طلبوا منا العودة يف الغد إىل بورما، 

فسوف يكون اآلباء يف سن الشيخوخة وليس باستطاعتهم 

أرزهم؛  يزرعون  كيف  يعرفون  فال  األطفال  أما  العمل. 

إنني  إذن؟  القوت  والحصول عىل  العيش  كيف ميكنهم 

أتفهم أنهم ال ميلكون أراض، ولكنهم يحتاجون للتدرب 

عىل أساليب الزراعة ألنه سيتحتم عليهم القيام بالزراعة 

فور عودتهم... ليس باستطاعة الجميع العمل كمعلمني 

بكيفية  معرفة  يكون عىل  أن  يجب  فالبعض  أو طالب. 

الزراعة وبناء املنازل«. 

األمن االقتصادي 

الالجئني  من  عليها  حصلنا  التي  التعليقات  تعكس 

عدم  حول  املخاوف  هذه  أخرى  مواقع  يف  والنازحني 

عند  معايشهم  لتحسني  الرامية  الربامج  وكفاية  مالمئة 

اإلصغاء إىل النازحني الطوييل األمد  
داينا براون و كاثرين مانسفيلد 

لفرتات مطولة، وتأيت هذه  الذين عاشوا كنازحني  األفراد  املقال نظرة متعمقة حول  لنا هذا  يقدم 
النظرة قياماً عىل األدلة التي جمعها مرشوع اإلصغاء لتجارب النازحني. 
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عودتهم – والتي تتسبب غالباً يف مغادرتهم موطنهم مرة 

أخرى بحثاً عن العمل. ففي البوسنة، أشار الناس هناك 

للدخل  التقليدي  املصدر  الزراعي مل يكن  اإلنتاج  أن  إىل 

ملعظم الناس، وذلك يف ظل مستوى التصنيع املشهود قبل 

الحرب واملساحات الصغرية للمزارع. ورغم أنهم مل يروا يف 

املساعدات الزراعية التي تقدمها هيئات اإلغاثة ما يعيب، 

التدريب  من  مختلفة  ألنواع  حاجة  وجود  رأوا  أنهم  إال 

من  ومتكينهم  الوظائف  من  مزيد  لخلق  واالستثامرات 

املنافسة مع املنتجني األوروبيني اآلخرين. ويف الكثري من 

القرى اآلن، نرى أن العجائز وكبار السن وحدهم هم من 

يختارون البقاء فيها، فيام يغادر الشباب األصغر سناً إىل 

املدن والبلدان األخرى بحثاً عن العمل. 

وقد أفاد الكثريون يف كوسوفو أن خلق الوظائف، خاصة 

للشباب، كان من بني األولويات امللحة، وأشاروا إىل عدد 

نسبة  تخطت  )والتي  الراهنة  البطالة  منها  املشاكل  من 

الـ 50%( والفقر )الذي يرزح تحته حوايل ثلث السكان( 

ثقة  وغياب  الفساد  يضعها  التي  العقبات  إىل  باإلضافة 

حول  أحدهم  وقال  كوسوفو.  استقرار  قبل  املستثمرين 

ذلك: »إن بعض مستثمري الشتات يرغبون يف االستثامر 

بعد  توجد  ال  أنه  بيد  الوظائف  وخلق  املرشوعات  يف 

االستثامرات  هذه  وسالمة  أمن  تضمن  قواعد  أو  قوانني 

من املخاطر«. كذلك فقد أشاروا إىل ندرة الوظائف خارج 

من  جديدة  موجة  إىل  أدت  والتي  بريشتينا،  العاصمة 

الهجرة الجامعية، سواء من كوسوفو بأكملها أو عىل األقل 

إىل  العودة  من  يجعل  ما  وهو   – املدن  إىل  القرى  من 

منازلهم أمراً تنتفي معه االستدامة االقتصادية. 

بإعصار  املتأثرة  آسيا  رشق  شامل  بلدان  يف  وباملثل 

تسونامي يف عام 2004، قال الكثري من الناس أنهم كانوا 

يفضلون مزيداً من الدعم املعييش بدالً من املساعدة يف 

ميلكون  كانوا  لو  أنهم  إىل  ومنوهني  منازلهم،  بناء  إعادة 

دخوالً معقولة الستطاعوا إعادة بناء منازلهم بأنفسهم. 

من املستفيدون؟

املجتمعات امُلضيفة أم النازحون 
داخلياً والالجئون؟

يف الكثري من املناطق، أثار السكان عدداً من التساؤالت 

والتي  للنازحني  الدولية  املساعدات  توفري  حول عمليات 

كانت متر  قوافلها مبجتمعاتهم دون أن تكون لها فائدة 

للمجتمعات امُلضيفة كذلك. فعىل سبيل املثال، ويف إحدى 

وحدهم  داخلياً  النازحني  أن  نجد  رسيالنكا،  يف  املناطق 

يف  يقطنون  أنهم  رغم  الدولية،  املساعدات  يتسلمون 

أفقر ثالثة أقاليم من البالد. وقد أثار أحد األمئة املسلمني 

للغرية  إثارة  من  الوضع  هذا  يسببه  ما  حول  مخاوف 

كان  البداية  »يف  قائاًل  امُلضيف،  املجتمع  من  والحسد 

بدأ  أن  وبعد  داخلياً،  النازحني  يساعد  املحيل  املجتمع 

النازحون داخلياً وحدهم يف استالم املساعدات تحسنت 

امُلضيفة  املجتمعات  إهامل  تم  فيام  لألفضل،  حياتهم 

وقد  والغضب«.  باإلهانة  يشعرون  اآلن  وهم  وهجرها، 

الرأي أحد اإلسكافيني املحليني، وقائاًل عن  اتفق معه يف 

بال  هنا  إىل  قدموا  »لقد  مجتمعه:  يف  داخلياً  النازحني 

أموال وبال متاع. ويف خالل عام أو اثنني فقط، وجدناهم 

يزالون  وال  املنازل،  ويبنون  بل  واألرايض  املال  ميتلكون 

يتسلمون الحصص الغذائية. فيام نحن ال نتسلم أي يشء 

رغم أننا ال نزال فقراء«. وقد تحدث العديد من النازحني 

داخلياً عن هذه التوترات وأقروا بالحاجة للتصدي للفقر 

نعلم  »إننا  قالوا:  لهم، حيث  املضيفة  املجتمعات  داخل 

أن السكان املحليني ال يتمتعون بهذه املساعدات ونحن 

نرى رضورة مد املساعدة إليهم باملثل. أعتقد أن السكان 

املحليني ال يتمتعون باملساعدة ألنهم مل يفقدوا كل يشء 

عىل نحو ما جرى لنا، وأن املجتمع الدويل يرى أننا أكرث 

استحقاقاً منهم«.

املزايا  الضوء عىل  األخرى  التعليقات  بعض  وقد سلطت 

االقتصادية اإليجابية التي كانت تأيت من وجود مخيامت 

للمنتجات  جديدة  سوق  نشوء  حيث  من   – النازحني 

اإلغاثة  منظامت  قيام  درجة  )وإىل  العمل  فرص  ووجود 

بتوظيف السكان املحليني يف مرشوعاتها(. إال أن الجانب 

السلبي لهذه اآلثار االقتصادية – وهو الذي ظهر يف حالة 

ومغادرة  الالجئني  عودة  مع  أنه   – كينيا  يف  لوكيشوجيو 

االقتصادية  والفرص  املساعدات  فإن  اإلغاثة،  هيئات 

تتالىش بالتبعية. 

غرب  شامل  يف  امُلضيفة  املجتمعات  كانت  فقد  كذلك 

ملواردها  املفرط  االستنزاف  عواقب  من  قلقة  كينيا 

اآلن  شحيحة  أصبحت  والتي  األشجار  خاصة  الطبيعية، 

بسبب القطع املستمر لها من أجل الحطب وبناء األسوار 

املتزايد  العدد  احتياجات  الستيعاب  والفحم  واملنازل 

من الالجئني. فرغم أن مخيم كاكوما الكبري لالجئني مثاًل 

الطبيعية كانت  إال أن موارده  للحطب،  كان يوفر سوقاً 

تتعرض لالستنزاف من الناحية األخرى، كام ترضر الكثري 

من الطرق والكباري بسبب الشاحنات املارة التي كانت 

الذي  الوقت  يف  هذا  والتجهيزات،  ــدادات  اإلم تحمل 

يف  تسهم  أن  شأنها  من  التي  االستثامرات  فيه  تضاءلت 

التنمية طويلة األمد للمنطقة. 

توجيه املساعدات 

كربى  بني  من  ‘تصنيفهم’  و  املستفيدين  اختيار  يعد 

القضايا املثرية لالهتامم يف أوضاع النزوح وإعادة التوطني 

الهيئات  تضعها   التي  والحدود  فالخطوط  املمتدة، 

بالنسبة  معنى  ذات  تكون  ال  قد  الخارجية  والوكاالت 

ملستلمي املساعدات )وغري املستلمني( ولكنها تكون ذات 

أثر جلل عىل حياتهم. فعىل سبيل املثال، نجد أنه بدون 

أو  ‘عائل وحيد ألرسته’  ‘نازح داخلياً’ و  تصنيفات  مثل 

من  الكثريون  يستطيع  لن  تسونامي’،  بحادثة  ‘مترضر 

السكان الذين يرزحون تحت أنواء الفقر وانعدام الحول 

والقوة استالم أي مساعدات يف رسيالنكا. وكام جاء عىل 

»لقد  كولومبو  يف  اإلنسانية  الوكاالت  إحدى  قائد  لسان 

تم  حيث  تسونامي  حادثة  بعد  صعوبات  هناك  كانت 

مقارنة  تسونامي  من  للنازحني  الدعم  من  الكثري  منح 

بالنازحني داخلياً من الرصاعات الذين مىض عىل بقاءهم 

ويف  طويلة«.  سنوات  النزوح  مواقع  يف  أو  املخيامت  يف 

إقليم أتشيه أيضاً، نجد أن األشخاص الذين نزحوا بسبب 

الرصاع، والذين فقدوا ممتلكاتهم أيضاً وكانوا عاطلني عن 

من  بالرغم  وذلك   – ملعاونتهم  شيئاً  يتسلموا  مل  العمل، 

املساعدات الهائلة التي تم تقدميها بعد حادثة تسونامي 

– وذلك ألنه مل يجر اعتبارهم ضحايا لتسونامي، ومن ثم 

مل يقعوا عىل رأس أولويات املجتمع الدويل. 

إذا  املساعدات  يتسلمون  األشخاص  كان  أنغوال،  ويف 

جمهورية  يف  الرصاع  من  ‘الجئني’  تصنيف  فقط  حملوا 

الكونغو الدميقراطية، أو ‘الجئني أنغوليني ُمعاد توطينهم’ 

مجرد  باعتبارهم  تصنيفهم  تم  فإذا  داخلياً’.  ‘نازحني  أو 

‘مقيمني’ – أي أنغوليني هجروا منازلهم أثناء الحرب بحثاً 

عن الطعام أو األمان يف املدن القريبة أو األحراش ولكنهم 

مل يحصلوا عىل تصنيف نازحني داخلني أو الجئني – فإنهم 

املزارعني  أحد  قال  وقد  مساعدات.  أي  يتسلمون  ال 

الحرب،  اندلعت  »عندما  التصنيف  هذا  جراء  املحبطني 

ذهب الكثريون إىل زامبيا ومناطق أخرى ولكننا بقينا هنا 
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طوال الوقت. واليوم، نجد من هربوا يتسلمون املعونات، 

الذين قضينا سنوات الحرب كلها هنا فبدون  فيام نحن 

مساعدات عىل اإلطالق«.

وباملثل يف البوسنة والهرسك، اعرتض الكثريون عىل محاباة 

بالتجاهل  مقارنة  وذلك  املساعدات  منح  يف  العائدين 

كوسوفو،  ففي  يغادروا.  مل  الذين  األشخاص  القاه  الذي 

»لقد طلبنا منهم  بالقول:  رأيه يف هذا  عرب أحدهم عن 

غري  الفقرية  األرس  مساعدة  الدولية(  الوكاالت  )إحدى 

وقلنا  ممكناً.  ليس  هذا  بأن  أخربونا  ولكنهم  النازحة، 

حسناً، ماذا نفعل يك نحصل عىل هذه املساعدات؟ هل 

نغادر كوسوفو ثم نعود مرة أخرى؟«.

األمن والحامية 

العديد  يف  والعائدون  والنازحون  الالجئون  أثار  وأخرياً، 

توفر  وعدم  الشخيص  أمنهم  حول  مخاوف  املناطق  من 

الحامية والضغوط املفروضة عليهم للعودة. ففي العديد 

الناس  قال  رسيالنكا،  يف  داخلياً  النازحني  مخيامت  من 

بأنهم كانوا يتعرضون للتهديدات إذا طالبوا بأي خدمات 

أو أرسفوا يف الطلب. ورغم أن الكثري من االنتهاكات يتم 

هذه  أن  يعتقدون  ال  الناس  أن  إال  لها،  محارض  تحرير 

مسؤويل  قبل  من  لها  محارض  تحرير  يتم  االنتهاكات 

املخيم أو طاقم الحامية الدويل، وقد عرب الكثري من سكان 

الوكاالت  )إحدى  »فشل  إزاء  إحباطهم  عن  املخيامت 

الدولية( يف تنفيذ واجباتها«.

وقد ناقش عدد من األشخاص يف كمبوديا بكلامت مثرية 

للشجن االنتهاكات التي شهدوها أو تحملوها كالجئني يف 

مخيامت يف تايالند أثناء الحرب األهلية، ومنها االعتداءات 

الجسدية واالتجار يف البرش واالغتصاب والتحرش الجنيس. 

وبعد ذلك بـ 15 عاماً، ظلت هذه القضية عالقة ومسببة 

اإلحباط لهم. ومل يدرك معظمهم أن هناك تفويضاً دولياً 

بحامية الناس يف مخيامت الالجئني. 

الحدود  عىل  الالجئني  مخيامت  يف  الناس  دعــا  وقــد 

التايالندية البورمية لتواجد ميداين أوسع للجهات املانحة 

املفوضة  والوكاالت  للجهات  خاصة  الدولية،  والوكاالت 

وقد  القرسية.  العودة  عمليات  ومنع  الالجئني  بحامية 

السلطات  قائاًل: »إن  الوضع  الجدد  الالجئني  وصف أحد 

القادمني  القبض عىل  التايالندية تأيت إىل املخيم وتحاول 

نحن  بورما،  ويف  هوية.  أوراق  يحملون  ال  الذين  الجدد 

نخىش الحكومة ونشعر بالخوف حتى يف املخيامت«.

الالجئون  قال  كينيا،  يف  لالجئني  كاكوما  مخيامت  ويف 

ممن أمضوا فرتة طويلة يف املخيامت أنه قد ُطلب إليهم 

سالمتهم  حول  متخوفون  ولكنهم  السودان  إىل  العودة 

العودة.  يف  املساعدة  من  أكــرب  ــدراً  ق يريدون  وهــم 

هذه  عن  سمعوا  قد  بأنهم  الدولية  اإلغاثة  عامل  وقال 

بعد  األمني غري مستتب  الوضع  بأن  ويعلمون  املخاوف 

لتقديم  الكايف  التمويل  ميلكون  ال  ولكنهم  السودان،  يف 

الخدمات لالجئني نظراً ألن األولوية لدى الجهات املانحة 

اآلن هي عودة هؤالء إىل السودان. 

خامتة

املساعدات  مستلمي  إىل  اهتاممه  اإلصغاء  يويل مرشوع 

األدوات  ومعرفة  والعرب،  الــدروس  استخالص  أجل  من 

واألساليب القابلة للتطبيق يف األوضاع املختلفة لتحسني 

التي  القضايا  من  والكثري  الدولية.  املساعدات  فعالية 

عىل  فقط  تقترص  ال  املقال  هذا  يف  عليها  الضوء  سلطنا 

أكرث.  هو  ما  عىل  تشتمل  بل  املطولة–  النزوح  حاالت 

ورغم ذلك، فإن االهتامم بالرضوريات التي تنشأ – مثل 

بأمان  منازلهم  إىل  العودة  عىل  الناس  ملساعدة  الحاجة 

وضامن  املناسب،  بالدعم  املحتاجني  كافة  متتع  وضامن 

أمن وسالمة النازحني – من شأنه أن مُيّكن العاملني مع 

األخطاء  تفادي  من  املمتدة  النزوح  أوضاع  يف  النازحني 

املتكررة والتي يكون لها آثار طويلة األمد عىل حياتهم. 

داينا براون )dbrown@cdainc.com( هي مديرة 

مرشوع اإلصغاء إىل تجارب النازحني، والذي تنظمه 

منظمة CDA للمرشوعات التعليمية التعاونية 

بالرشاكة مع الجهات املانحة وهيئات اإلغاثة. أما 

كاثرين مانسفيلد فهي منسقة شبكة بناء السالم مبعهد 

كروك لدراسات السالم الدويل بجامعة نوتردام. وميكن 

اإلطالع عىل التقارير والدراسات امليدانية ملرشوع 

 اإلصغاء إىل تجارب النازحني عىل العنوان 

  www.cdainc.com

قام مرشوع الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت والتابع 

للموارد  ملخص  بإصدار  الالجئني  دراسات  ملركز 

ويركز  املطّولة.  النزوح  أوضاع  بقضية  املتعلقة 

يف  املتوفرة  اإللكرتونية  املصادرة  عىل  امللخص 

روابط  مع  اإللكرتونية  املكتبة  إىل  إضافة  املرشوع 

املتعلقة.  الهامة  والوثائق  الرئيسية  للمنظامت 

والفريد  املمتاز  امللخص  االطالع عىل هذه  وميكن 

من نوعه واملتوفرة فقط لالسف باللغة اإلنجليزية 

بالنقر عىل الرابط التايل:

http://www.forcedmigration.

org/browse/thematic/protracted-

/displacement-situations

متارين إصغاء يف 
تايالند سنة 2007
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ترمز الصومال بالنسبة للكثريين إىل حالة من األزمة 

الدامئة” ،ثقب أسود “من املوت والكوارث يخضع 

لعملية” تنمية عكسية “.ومن املــالحَظ أن مثل 

هذه الصور تسلب املناطق الصومالية التاريخ الذي 

صنعته خالل العرشين عاما ًاألخرية .فهي تخفي 

حقيقة نشوء كيانات سياسية شبه وطنية أتاحت 

قدرا ًمن األمن املدين يف أماكن معينة ويف أوقات 

معينة ،كام يفوتها الطرق التي استطاع بها الناس 

أن يعدلوا من سلوكهم وسبل عيشهم للتكيف 

مع انعدام األمن بل واالستفادة من الفرص التي 

يطرحها النزاع1. فالحياة تستمر، حتى وإن كان بشكل 

تخيله. الغرباء  عىل  يصعب 

املساعدات،  مجال  يف  العاملني  لرؤى  وفقاً  ولكن 

يف  الدامئة  األزمة  عن  الشائعة  الرواية  أدت  فقد 

بني  الوظيفي  الجهل  من  نوع  انتشار  إىل  الصومال 

السيايس  املرسح  بتغري  العاملة  اإلنسانية  الوكاالت 

عىل  الرقابة  لضعف  السيايس  والتأثري  الصومايل 

أيسء  وقد  داخلياً.  النازحني  عىل  املساعدات  توزيع 

يف  طوارئ  حالة  بوجود  السائد  التصور  استخدام 

الدروس وعدم  من  االستفادة  لعدم  الصومال كمربر 

التفكري يف العواقب طويلة األمد للقبول بتنازالت يف 
اإلنسانية.2 املبادئ 

كينيا  يف  املطولة  اللجوء  حالة  فإن  نفسه،  الوقت  يف 

– البلد الذي يضم أكرب عدد من الالجئني الصوماليني 

ما  كثرياً  املطولة،  اللجوء  حــاالت  من  كغريها    -

توصف بأنها حالة مزمنة وثابتة مع تصوير الالجئني 

يف  ومكَدسون  ومنسيون  سلبيون  أناس  أنهم  عىل 

الصوماليني  الالجئني  تعداد  أن  حني  ويف  املخيامت. 

حدود  )يف  و2005   1999 عامي  بني  مستقراً  ظل 

الالجئني  وضع  أن  هي  فالحقيقة  الجئ(،  ألف   150

يتحرك  )حيث  العضوية  ناحية  من  سواء  يتغري،  بدأ 

بلدان  إىل  ذلك  بعد  ثم  الصومال  وإىل  من  الناس 

وميوت  أناس  يولد  )حيث  الدميوغرافيا  أو  جديدة(، 

الجغرافيا  أو  املنفى(،  يف  األطفال  وينشأ  آخــرون 

وزيادة  املانحني  متويل  انخفاض  )مع  السياسية 

املخاوف األمنية يف كينيا وتحول الصومال إىل مرسح 

ونتيجة  التطور(،  يف  اآلخذة  اإلرهاب  عىل  للحرب 

)بالبحث  الخاصة  إيجاد حلولهم  إىل  الالجئني  لسعي 

الالجئني  نظام  هياكل  عن  بعيداً  للعيش  سبل  عن 

طريق  عن  غالباً  اإلنسانية،  واملساعدات  الرسمي 

بلدان  إىل  أو  حرضية  مناطق  إىل  الرسي  االنتقال 

أخرى(.

ومع ذلك، فقد تجمدت االستجابة الدولية للمشاكل 

هيمنت  بعدما  الصوماليون،  الالجئون  يواجهها  التي 

الحياة  التي تخنق فرص  عليها اسرتاتيجيات االحتواء 

عامل  يف  يعيشون  الذين  الناس  من  كبرية  ألعــداد 

كان  كام  الزمان.  من  عقدين  قرابة  منذ  النسيان 

األزمة والنزوح يف الصومال  
آنا لنديل

هل تستطيع صدمات النزوح أن تتيح فرصاً لتغيري حدود االستجابة لحاالت النزوح املطولة؟

نساء وأطفال نازحون يف مخيم شيخ عمر يف جوهر يف الصومال. أيلول/سبتمرب 2009

يت
غا

دي
رش 

نو
ما

ن/
ري

إي
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وأعضاء  كينيا  جانب  من  السياسية  اإلرادة  غياب 

مثل  املبادرات  فشل  يف  رئيسياً  سبباً  الدويل  املجتمع 

خطة العمل الشاملة لالجئني الصوماليني3 يف منتصف 

الحايل. العقد 

الوضع  تصور  التي  املتداولة  الروايات  فإن  لذلك 

األزمات  من  دامئة  حالة  أنه  عىل  األصيل  البلد  يف 

حالة  أنها  عىل  الالجئني  حالة  وتصوير  واالضطرابات، 

التشكيك  ميكن  روايات  وهي   – املطول  الركود  من 

شكلت  أنها  يبدو   - أكرب  بدقة  تحليلها  عند  فيها 

االستجابات الدولية بطرق مهمة. وقد ألقت األحداث 

ذلك،  عىل  الضوء  الصومالية  املناطق  يف  األخــرية 

املحاكم  طرد  عقب  اندلع  الذي  العنف  أدى  حيث 

االنتقالية  االتحادية  الحكومة  ووصــول  اإلسالمية 

عام  يف  السلطة  إىل  إثيوبيا  من  )آنذاك(  املدعومة 

2007 إىل حدوث صدمة نزوح هائلة. فبعد أن كان 

حد  إىل   - التعامل  يستطيعون  مقديشو  يف  الناس 

فقد  الحرضية،  املناطق  يف  األمن  انعدام  مع   - معني 

الهجرة  إىل  الكثريون  ولجأ  كربى  اضطرابات  واجهوا 

إثر  بأكملها  أحياء  وفرغت  للبقاء.  كاسرتاتيجية 

الصومالية  األرايض  يف  أخرى  مناطق  إىل  الناس  لجوء 

الوافدين  عدد  ارتفع  األمر  بداية  ويف  الخارج.  ويف 

أوائل  منذ  مثيال  له  نشهد  مل  مستوى  إىل  كينيا  إىل 

السلطة  ومحاوالت  الحدود  غلق  رغم  التسعينات 

الالجئني. وصول  إعاقة  الكينية 

من  الجديدة  الحالة  هذه  بأن  االعرتاف  املهم  ومن 

تعنيه  ما  بكل  إنسانية  كارثة  هي  الجامعي  النزوح 

التي  تلك  عن  وطبيعتها  حجمها  يف  تختلف  الكلمة، 

يف  تضمينها  ميكن  وال  السابقة،  األعــوام  يف  وقعت 

ولكن  املطولة.  اللجوء  وحالة  املستمرة  األزمة  رواية 

هل ميكن أن تتيح صدمات النزوح هذه فرصاً لتغيري 

اإلنسانية؟ االستجابة  حدود 

فرصة

أعداد   2006 عام  منذ  قفزت  املحيل،  املستوى  عىل 

جنوب  يف  اإلنسانية  املساعدات  إىل  املحتاجني 

مجال  يف  العاملني  دفع  الذي  األمر  الصومال،  وسط 

داخل  طوارئ  “حالة  عن  الحديث  إىل  املساعدات 

اإلنسانية  الوكاالت  نضال  ظل  ويف  طوارئ”.4  حالة 

ُتفرِض  قد  اإلغاثة،  تقديم  أجل  من  املسبوق  غري 

الظروف تغيرياً اسرتاتيجياً. فهناك عالمات عىل وجود 

املساعدات  منظامت  بني  تأماًل  أكرث  داخيل  حوار 

والتنازالت  املبادئ  نقاش حول  يف  الدخول  يف  ورغبة 

واالبتكارات اإلنسانية. وبعد الرضر البالغ الذي سببه 

التدخل األمرييك واإلثيويب يف جنوب وسط الصومال، 

يبدو أن مزيجاً من زيادة التغطية اإلعالمية وتنصيب 

قد  األمريكية  اإلدارة  وتغيري  للصومال  جديد  رئيس 

إيجابية. أكرث  لتعاٍط سيايس  أفسح مجاالً 

مع  التعامل  تم  حني  ففي  الالجئني،  صعيد  عىل  أما 

الحاالت املتزايدة منذ عام 2006 بالدرجة األوىل من 

الغفرية  األعداد  أن  إال  القائم،  الالجئني  نظام  خالل 

سبيل  عىل  االبتكار.  ملكة  تثري  قد  الوافدين  من 

األرايض  من  املزيد  تخصيص  إىل  الحاجة  فإن  املثال، 

ملخيامت الالجئني قد أرغمت مفوضية األمم املتحدة 

األمم  الحكومية وهيئات  والوزارات  الالجئني  لشؤون 

بطريقة  بينهم  فيام  التعاطي  عىل  األخرى  املتحدة 

طاملا كان ُيوَص بها باعتبارها رضورية إليجاد وسائل 

ما  وإذا  األجل.  الالجئني طوييل  للتغلب عىل مشاكل 

الذي   –  2006 لعام  لالجئني  الكيني  القانون  ُطَبق 

صحيحاً  تطبيقاً  لالجئني-  واضحاً  مؤسسياً  إطاراً  يوفر 

التنقل  حق  ذلك  يف  مبا  مهمة،  حقوقاً  الالجئني  لَمَنح 

قدراتهم  استخدام  لهم  سيتيح  كان  مام  كينيا،  داخل 

البلد  ونفع  أنفسهم  إلعالة  علناً  وطاقاتهم  اإلبداعية 

املضيف.

نتيجة  األساس  يف  املطولة  النزوح  حاالت  وتحدث 

غياب اإلرادة السياسية الالزمة لحل املشاكل يف البلد 

ينبغي  فال  الالجئني.  ملشاكل  حلول  وإليجاد  األصيل 

النزوح  وصدمات  السياسية  االضطرابات  إىل  النظر 

األخرية يف الصومال عىل أنها فصل من فصول القصة 

بد  ال  ولكن  االستجابة.  نفس  تتطلب  التي  القدمية 

استكشاف  املهم  ومن  متاماً،  مختلفة  أنها  إدراك  من 

لتغيري  الحالية  الظروف  تقدمها  قد  التي  االحتامالت 

الدولية وخلق  السياسية واإلنسانية  حدود االستجابة 

الصومال. للنازحني داخل وخارج  فرص جديدة 

آنا لنديل )al29@soas.ac.uk( كانت مسؤولة 

الالجئني حتى أغسطس/ أبحاث يف مركز دراسات 

آب 2009 وهي اآلن محارضة يف دراسات التنمية 

واألفريقية )سواس( يف  الرشقية  الدراسات  بكلية 

لندن. جامعة 

 1. انظر آنا لنديل )2009(  
http://www.microconflict.eu/publications/RWP15_AL.pdf

أبيلد  انظر فرانس برنار وكاثرين-لون غرايسون )2009( وإريك   .2
الصومال”، أطروحة ماجستري،  اإلنساين يف  للعمل  )2009( “خلق مجال 

أكسفورد. الالجئني، جامعة  دراسات  مركز 
http://tinyurl.com/SomaliaCPA2005 3. انظر

4. حسن نور )2007( “حالة طوارئ داخل حالة طوارئ”: النازحون 
القرسية  الهجرة  28 من نرشة  العدد   الصوماليون” 

http://www.hijra.org.uk/pdf/NHQ28/29-31.pdf

 معالجة القضايا الرئيسية
حسن نور

الصومال بلد يفوق فيه عدد املشاكل عىل عدد الحلول إذ يعاين نصف الشعب 

بني  الفرق  رؤية  يشوش  مام  العيش،  وسبل  الغذاء  يف  أزمة  من  األقل  عىل 

مستوطنات النازحني املحرومة واملدينة املزدهرة التي تقع فيها املستوطنات. 

وهناك أسباب عديدة للنزوح، فليست الحرب هي السبب الوحيد. إذ يشكل 

انهيار الدولة وانهيار االقتصاد والتدهور البيئي بعض الدوافع الرئيسية للنزوح، 

العوامل  هذه  كل  معالجة  وينبغي  الجفاف،  وموجات  الفيضانات  جانب  إىل 

املسببة للنزوح.

ومن بني الدروس املستفادة عرب السنوات أنه ليس من املفيد تقديم مساعدات 

ليكونوا  مساعدتهم  دون  داخلياً  النازحني  من  اآلالف  ملئات  مستمرة  إنسانية 

منتجني وقادرين عىل كسب عيشهم. وإحدى الخطوات لتحقيق ذلك هي نقل 

منتجني  يكونوا  أن  لهم  يتيح  البلد  نفس  يف  ثالث  مكان  إىل  داخلياً  النازحني 

اقتصادياً وألطفالهم أن يتمتعوا باألمان – ميكن مثاًل إعادة توطني بعض املزارعني 

النازحني يف مقديشو إىل منطقة أخرى آمنة نسبياً يف البالد. وكان بعض هؤالء 

 النازحني أفضل مزارعي الصومال قبل اندالع الحرب األهلية وأصبح غيابهم عن 

القطاع الزراعي ملموساً منذ نزوحهم يف التسعينات. لذا ميكن ألي بلد مضيف 

االنتفاع من وجود هذه املجتمعات املنتجة للغذاء.

“ضامدات  من  أكرث  ليست  فهي  األزمة  جذور  تتجاهل  التي  التدخالت  أما 

مؤقتة”. وهذا يستدعي إعادة النظر يف أسس التدخل ويربر الحاجة إىل تطوير 

دعم أكرث تكاماًل لألشخاص املترضرين من خالل الفهم املنهجي لألزمة. فعىل 

متلك  أن  للصوماليني  الدعم  تقدم  التي  املعونة  لوكاالت  ينبغي  املثال،  سبيل 

اسرتاتيجية مزدوجة: وهي املساعدة يف تلبية االحتياجات الفورية ويف الوقت 

بشكل  الجوهرية  املشاكل  يعالج  مام  اإلنعاش،  احتياجات  مع  التعامل  نفسه 

فعال مبرور الوقت. فلن يفيد تنفيذ تدخل واحد فقط يف الصومال وهو بالتأكيد 

مضيعة للموارد بشكل أو بآخر. لذا ال ينبغي أن تقع مسؤولية االستجابة لهذه 

األزمة عىل عاتق العاملني يف مجال املساعدات الدولية وحدهم ولكن ينبغي 

أن يشارك فيها أيضاً صوماليو الشتات ومنظامت املساعدة املجتمعية، مام قد 

خضوع  حول  تدور  التي  القضايا  يف  والتوسط  االحتياجات  تحديد  يف  يساعد 

االستجابة للمساءلة والتصورات املحلية عنها.

حسن نور )HNoor@oxfam.org.uk( هو منسق الشؤون اإلنسانية لدى منظمة 

أوكسفام الربيطانية )http://www.oxfam.org.uk( يف الصومال.
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إعادة  أن  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  ترى 

لحاالت  دائم  جزيئ  حل  هو  أفغانستان  إىل  الالجئني 

األفغان  من  الكثري  أن  يف  أشك  ولكني  املطولة.1  اللجوء 

ذلك،  عكس  إىل  األدلة  تشري  إذ  ذلك.  عىل  سيوافقون 

من  يليها  وما  الدورة”،  “إعادة  من  حاالت  حدوث  مع 

الالجئني  من  كبرية  أعداد  وبقاء  داخيل،  نزوح  عمليات 

الحالة  تشكل  أن  من  وبدالً  أفغانستان.  خارج  األفغان 

املشاكل  بقسوة  توضح  فهي  نجاح،  قصة  األفغانية 

املتعلقة بإيجاد حل لحاالت النزوح املطولة التي تأيت فيها 

اعتبارات غري حامية الالجئني عىل رأس أولويات أنشطة 

لالجئني  البرشي  األمن  فيها  ويتعارض  الدوليني  الفاعلني 

مع األجندات األمنية الوطنية واإلقليمية والدولية. وحتى 

األفغانية قد أوضحت  “التجربة  بأن  تقر اآلن  املفوضية 

وإعادة  الوطن  إىل  الالجئني  إعادة  عملية  تعقيد  مدى 

استدامة  أكرث  تحدياً  تشكل  أنها  ثبت  حيث  إدماجهم، 
وتعقيداً مام كان متوقعاً يف البداية.2

إىل  األفغان  الالجئني  إلعادة  الرسيعة  العملية  وكانت 

يدعمه  برنامج  أكرب   2002 عام  يف  بدأت  التي  ديارهم 

نحو خمسة  عاماً، حيث شمل  قرابة 30  منذ  املفوضية 

بيئة  إىل  عــادوا  الالجئني  هــؤالء  أن  إال  الجــئ.  ماليني 

يف  التعجل  وراء  الدوافع  تكن  ومل  سياسياً  مستقرة  غري 

إعادتهم إىل الوطن بالرضورة يف املصلحة العليا لالجئني 

سبتمرب/ من  الحادي عرش  أعقاب  ففي  ألفغانستان.  أو 

األفغان  الالجئني  إعادة  إىل  حاجة  هناك  كانت  أيلول، 

قادته  الذي  التدخل  عىل  الرشعية  إلضفاء  ديارهم  إىل 

والحكومة  الالحقة  السالم  وعملية  املتحدة  الواليات 

الناشئة.3 ويبدو أن هذه العوامل الثالثة كانت أهم من 

محاوالت النظر بدقة يف جدوى عودة الالجئني واألثر الذي 

سترتكه عودة هذه األعداد الكبرية عىل بلد فقري ومنكوب 

بالحرب كان يف األساس يكافح من أجل استيعاب السكان 

الذين بقوا يف البالد. كام طغت مصالح البلدان املضيفة 

أو  املدى  طويل  عبء  من  نفسها  تحرير  أرادت  )التي 

استعادة األرايض من أجل التوسع الحرضي كام يف حالة 

أو  أفغانستان  ومصلحة  الالجئني  مصالح  عىل  باكستان( 

وسعياً  األمد.  طويل  اإلقليمي  االستقرار  عىل  حتى  رمبا 

وراء النجاح الرسيع، مل ُتدرس إمكانية استمرار حل عودة 

الالجئني دراسة وافية. 

منذ  الالجئني  الكبرية من  األعداد  أدت عودة هذه  وقد 

عام 2002 إىل تفاقم املشاكل القامئة )إن مل تكن ساهمت 

يف خلق مشاكل جديدة( ألنها وضعت ضغطاً هائاًل عىل 

قدرة أفغانستان االستيعابية. إذ تشهد أفغانستان اليوم:

ونقص  القانون؛  سيادة  وغياب  الفساد  استرشاء 

خارج  والتعليمية، خاصة  الطبية  فيها  مبا  الخدمات 

املناطق الحرضية 

تدهور األمن عىل مدى العامني املاضيني واالنكامش 

املستمر للحيز اإلنساين 

مثاًل  باملائة   80 يعيش  حيث  اإليواء،  أماكن  ندرة 

الالجئني  من  العديد  فيهم  )مبن  كابل  سكان  من 

عليها  استولوا  مستوطنات  يف  العائدين(  والنازحني 

دون وجه حق 

نزاعات عىل ملكية األرايض أو حيازتها، وهي املصدر 

العائدين  الكثري من  الرئييس للرصاعات حيث وجد 

وجود  ولعدم  عليها؛  االستيالء  تم  قد  أرضهم  أن 

وثائق تثبت ملكيتهم لألرايض، يلجأ هؤالء العائدون 

بدورهم إىل االستيالء عىل أرايض غريهم 

إىل  العائدون  يتحول  أن  ثانوي )وهو  نزوح  حدوث 

مصادر  وقلة  األمن  انعدام  بسبب  داخلياً(  نازحني 

الرزق يف الريف ونزاعات عىل األرايض أو ملكيتها 

كفاح غالبية العائدين – شأنهم شأن الكثريين ممن 

بقوا - من أجل البقاء ومعاناتهم من البطالة أو نقص 

فرص العمل وعيشهم عىل خط الفقر أو تحته. 

نتيجة لذلك، توقفت عمليات العودة “الطوعية” ويرَجح 

أن الالجئني الذين يعيشون يف الخارج لن يعودوا إال إذا 

ُأرغموا عىل ذلك. وقد عاشت الغالبية العظمى من األرس 

تزيد عىل  مدة  املنفى  يف  وإيران  باكستان  يف  املوجودة 

يف  املسجلني  األفغان  من  باملائة   50 أن  حتى  عاماً؛   20

هاتني الدولتني قد ُولدوا يف املنفى. ورمبا يحاول الالجئون 

الباقون “االختفاء” يف املناطق الحرضية للدول املضيفة 

باكستان  يف  املقيمني  األفغان  من  الكثري  ويحمل   –

بطاقات هوية باكستانية - أو االنضامم إىل جموع العامل 

املهاجرين )غري الرشعيني(. ويؤدي هذا األمر إىل زيادة 

التنافس عىل املوارد والوظائف يف الدول املضيفة وُيتوقع 

أن يزيد من إثارة املشاعر السلبية لدى الجامهري تجاه 

الالجئني داخل إيران وباكستان. 

وأصبح الالجئون األفغان مرة أخرى كباش فداء مناسبة 

املضيفة  البلدان  األمن يف  للمشاكل االجتامعية وانعدام 

تحت  الخصوص،  وجه  عىل  باكستان  وجهت  فقد  لهم. 













املتنامي،  التطرف  كبح  يف  لفشلها  متزايد  دويل  ضغط 

اتهامات ملخيامت الالجئني األفغان بإيواء املتطرفني )رغم 

التي يشتبه يف  أنه مل ُيقرتَح حتى اآلن إغالق املخيامت 

كونها مواقع تدريب(. ويف تغري مفاجئ للعالقة بني عودة 

أصابهم  الذين  العائدون  أصبح  السالم،  وبناء  الالجئني 

صفوف  يف  للتجنيد  سهاًل  هدفاً  األمل  وخيبة  اإلحباط 

حركات التمرد املتنامية يف أفغانستان.

محاولة  عىل  األحادي  الرتكيز  أسفر  سبق،  ما  ضوء  ويف 

خالل  من  املطولة  األفغان  الالجئني  ألزمة  حل  إيجاد 

تهديد  مثل  محسوبة  غري  عواقب  عن  فقط  العودة 

عىل  يجب  السبب  لهذا  واإلقليمي.  الوطني  االستقرار 

املزيد  توخي  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

يف  رئييس  كمثال  أفغانستان  استخدام  عند  الحذر  من 

الحلول  أفضل  باعتبارها  الالجئني  عودة  عىل  التشجيع 

الدامئة ألزمات اللجوء املطولة. 

التفكري خارج صندوق الحلول الدامئة

ال شك أن إيجاد حلول دامئة لحاالت اللجوء املطولة ليس 

من  كبرية  أعداد  مع  التعامل  عند  اليسري، خاصة  باألمر 

الالجئني قضوا فرتة طويلة من حياتهم يف الخارج، ومع 

إال  املنفى وال يعرفون  ُولدوا يف  ظهور جيل كامل ممن 

البحث عن  عند  ينبغي  لذا  األصيل.  القليل عن وطنهم 

بصدده.  نحن  الذي  املوقف  تعقيد  مدى  إدراك  حلول 

أي  واضح،  ما هو  قبول  األوىل هي  الخطوة  تكون  وقد 

أن “العودة الكاملة غري مجدية وغري مرغوب فيها”4 وأن 

تجربة العودة مل تحقق النجاح الذي كان متوقعاً لها. 

جعلت  قد  األفغان  الالجئني  عدد  ضخامة  أن  حني  ويف 

عمليني،  غري  حلني  املحيل  االندماج  أو  التوطني  إعادة 

أبعد  هو  ما  إىل  للنظر  الجهود  من  املزيد  بذل  فيمكن 

من إعادة التوطني وعدم اعتباره الحل الدائم الوحيد )أو 

حتى الرئييس(، ألنه قد أدى فيام يبدو إىل زيادة ضعف 

العائدين وزيادة املشاكل يف أفغانستان واملنطقة. لذا فإن 

حل اللغز األفغاين املتمثل يف حاالت النزوح املطولة قد ال 

يكمن يف إطار الحلول الدامئة التقليدية الذي يفتقر إىل 

بعض املرونة. وقدمت املفوضية مؤخراً اقرتاحات لوضع 

إطار أوسع للهجرة يوفر مرونة أكرب يف الخيارات.5 

ومن الرضوري فهم ومتييز وتصنيف احتياجات الالجئني 

إىل  أدت  التي  والظروف  األسباب  عىل  بناًء  األفغان 

التي  واألسباب  لنزوحهم،  الزمنية  والفرتة  نزوحهم، 

جعلت معظم الالجئني يف باكستان وإيران )وما وراءهام( 

فالالجئون  وطنهم.  إىل  العودة  يف  قوية  رغبة  ُيبدون  ال 

هم أناس متعقلون ال يقررون العودة إىل الوطن إال بعد 

احتساب التكاليف واملنافع بدقة، وهذا ال يشمل فقط 

العودة إىل أفغانستان: حل دائم أم نقل للمسؤولية؟  
سوزان شاميدل

عىل الرغم من عودة قرابة خمسة ماليني الجئ أفغاين إىل أفغانستان منذ عام 2002، فال يزال حوايل 
ثالثة ماليني آخرين يقيمون يف الخارج. فام هو احتامل عودتهم إىل أفغانستان؟ أو بتعبري أدق، ما هو 

احتامل بقاء الالجئني الذين عادوا يف أفغانستان؟ 
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يف  العيش  تجربة  أيضاً  يشمل  وإمنا  الوطن  يف  األوضاع 

ما يتم تجاهل هذا األخري(. فعىل سبيل  الخارج )وغالباً 

املثال، كثرياً ما يتغري مفهوم “الوطن” خالل فرتات النزوح 

الفاعلة  الطويلة. فمن املهم لكل من الالجئني والجهات 

يف املجال اإلنساين أن مييزوا بني حنني الالجئني إىل ما كان 

يف يوم من األيام وطنهم وبني االرتباط املنطقي بأكرث من 

بلد. 

وينبغي إيالء عناية أكرب لظروف البيئة التي سيعود إليها 

الالجئون وللطاقة االستيعابية لبلد مل ينجح حتى اآلن يف 

إعادة بناء الدولة أو بسط سيادة القانون. كام أن العالقة 

إىل  تحتاج  أفغانستان  يف  الداخيل  والنزوح  العودة  بني 

مزيد من التقييم. 

عىل  نبني  وأن   – من  نتعلم  أن  نستطيع  الختام،  ويف 

ملواصلة  األفغان  تبناها  التي  الهجرة  اسرتاتيجيات   -

هذه  بني  ومن  املاضية،  املضطربة  العقود  خالل  الحياة 

املحيل  واالندماج  العاملة  اليد  هجرة  االسرتاتيجيات 

الوطن.  إىل  والعودة  التوطني  وإعادة  املؤقتة  والهجرة 

الرتابط  وعالقة  املتبادل  االقتصادي  لالعتامد  وميكن 

هذه  من  بعضاً  يستوعبا  أن  وجريانها  أفغانستان  بني 

أن  بالرضورة  ليس  املثال،  سبيل  فعىل  االسرتاتيجيات. 

يعني االندماج املحيل منح الجنسية لالجئني وإمنا ميكن 

أن يشمل إبرام اتفاقيات عمل مؤقتة تتيح لهم اتباع منط 

حياة انتقايل وعرب وطني. كام ينبغي إيالء بعض االهتامم 

خالل  من  أو  اقتصادياً  )سواء  املضيفة  البلدان  ملساعدة 

اللجوء  أزمات  إىل حل  السعي  الدبلوماسية( يف  الحوافز 

املتاحة  الخيارات  ستبدأ  ذلك،  يحدث  مل  وإذا  امُلطّولة. 

أمام الالجئني واملهاجرين يف األفول، كام هو حاصل اآلن 

إذا  ما  هو  اآلن  املطروح  والسؤال  وإيران.  باكستان  يف 

كانت املساعدات البالغة التي ُقدمت للقرى الباكستانية 

بقيمة 140 مليون دوالر أمرييك يف مقابل أن توافق عىل 

إنفاقها  يتم  أخرى6  سنوات  أربع  ملدة  الالجئني  استقبال 

يف مكانها الصحيح إذا كانت سُتبقي الالجئني األفغان يف 

الوضع املعلق املألوف، بدالً من استخدامها للبحث عن 

املزيد من الحلول الدامئة وتسهيل تنفيذها. 

وهناك من يجادل بأنه “يف ظل غياب نهج إقليمي سيكون 

من الصعب حل مشاكل الدولة الواحدة. فعالقات الرتابط 

أن  غري  الجديدة.”7  الكربى  اللعبة  اسم  هي  الدول  بني 

إدراك هذه الحقيقة قد يستغرق بعض الوقت ومن املرجح 

أن تظل الطبيعة املمتدة ألزمة الالجئني األفغان بال حل. 

)من  األفغان  بعض  إليها  لجأ  التي  الفردية  الحلول  أما 

تتعدى  وال  الحدوث  نادرة  فهي  مثاًل(  التهريب  خالل 

كونها قصص نجاح فردية. 

وال شك أن من األفضل ملفوضية األمم املتحدة لشؤون 

القائلة  الفكرة  جدية  أكرث  بشكل  تفحص  أن  الالجئني 

بأن العودة هي الحل “الناجح” ألزمات اللجوء املطولة 

بديلة  اسرتاتيجيات  تنفيذ  عىل  أكرب  بشكل  تركز  وأن 

باعتبارها  نفسه  مكتبها  من  بدعم  يبدو  فيام  تحظى 

إطار  تنفيذها خارج  دامئة ميكن  أو حتى  مؤقتة  حلول 

التقليدي.  املفوضية 

أن  قبل  واقع  إىل  هذه  الخطاب  لغة  تتحول  أن  ويجب 

السيطرة.  نطاق  عن  أخرى  مرة  األفغاين  الوضع  يخرج 

وفيام بدأت باكستان وإيران تفقدان جاذبيتهام كخيارات 

عملية للخروج من األزمة )عىل األقل يف أعني الالجئني(، 

معدل  يف  حادة  زيادة  أفغانستان  تشهد  أن  املرجح  من 

عاد قيوم وعائلته يف ترشين األول/أكتوبر 2008 إىل موطنهم يف شامل أفغانستان إثر مفاوضات لرشاء آرض يف مقاطعة شولغارا بعض قضاء 23 سنة يف املنفى يف الباكستان. لكن بعض رفض القبيلة 
املحلية السامح لقيوم وجريانه بتنزيل أغراضه من الشاحنة قامة السلطات املحلية بنقلهم إىل موقعهم الحايل يف مهاجر قشالق. وكانت الحكومة قد وعدتهم مبنحهم قطعة أرض لكن ال ميكن ألي 

منهم البدء ببناء مساكنهم حتى يتم تحديد وتخصيص قطع األرض لكل منهم. مام أدى إىل قضاء عائالت العائدين والبالغ عددهم 150 عائلة فصل الشتاء يف أفغانستان يف الكهوف.
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محدودة  إمكانية  إال  يتيح  ال  وضع  يف  الداخيل،  النزوح 

جداً لتوفري الحامية لهؤالء السكان النازحني.8 

سوزان شاميدل )susanne@schmeidl.com( هي 

زميلة زائرة يف كلية آسيا واملحيط الهادئ للدبلوماسية 

بالجامعة الوطنية األسرتالية ومستشارة لألبحاث وبناء 

 السالم لدى مكتب االتصال يف أفغانستان 

)http://www.tlo-afghanistan.org( الذي  شاركت 

يف تأسيسه عام 2003. 

يستند هذا املقال إىل إس شاميدل ودبليو مييل 2008، 

“حالة الالجئني األفغان: إيجاد حلول دامئة يف املراحل 

االنتقالية املختلف عليها”، يف كتاب اتش أدملان 

“النزوح املطول يف آسيا: ال مكان يسمى الوطن”. لندن: 

آشغيت،2008 ، 131 -79

1. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، حاالت اللجوء املطولة: ورقة 
نقاش أُِعدت لحوار املفوض السامي حول تحديات الحامية، 20 نوفمرب/

ترشين الثاين 2008.
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/492fb92d2.html

2. نفس املرجع السابق، ص 9.
3. دي تورتون ويب مارسدن »أخذ الالجئني يف نزهة؟« سياسات عودة الالجئني 

 يف أفغانستان، كابل: وحدة التقييم والبحوث األفغانية2002  
http://tinyurl.com/AREU2002

4. أيه مونسويت »سياسات الهجرة األفغانية والحلول الثالثة ملشكلة الالجئني«، 
املسح الفصيل عن حالة الالجئني 27: 1،19 )2008(

5. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، حاالت اللجوء املطولة، 20 
 ديسمرب/كانون األول 2008.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 
492fb92d2.html  20 ص

6. »باكستان ستحصل عىل 140 مليون دوالر إليواء الالجئني«، رويرتز الهند، 

  http://tinyurl.com/reutersPak140mn 2009 13 مارس/آذار
7. دبليو مييل »أفغانستان ومنطقتها« يف كتاب جي أيه ثاير »مستقبل 

أفغانستان«، واشنطن العاصمة: معهد السالم األمرييك، 2009، 90
8. ألكسندر موندت وسوزان شميدل، »الفشل يف توفري الحامية: النازحون 

داخلياً املترضرون من املعارك يف جنوب أفغانستان«، مرشوع بروكينغز برن 
http://tinyurl.com/BBMundtSchmeidl للنزوح الداخيل/مكتب االتصال

املتحدة  األمم  مفوضية  فتحت  والهرسك،  البوسنة  يف 

التسعينات  أوائــل  يف  جديدة  آفاقاً  الالجئني  لشؤون 

مجرد  من  داخلياً  النازحني  حياة  يف  دورهــا  بتوسيع 

تقديم املساعدة إىل العمل أيضاً عىل حاميتهم. وبتوقيع 

“اتفاقية دايتون للسالم” يف ديسمرب/كانون األول 1995، 

يف  الحكومة  مساعدة  عن  مسؤولة  املفوضية  أصبحت 

السابع  )امللحق  والنازحني”  الالجئني  “اتفاقية  تنفيذ 

املبكرة  “العودة  أن  عىل  أكدت  التي  دايتون(  التفاقية 
لالجئني والنازحني هدف مهم لتسوية النزاع”.1

العودة،  عمليات  من  عدد  أكرب  التاليني  العامني  وشهد 

أي  األغلبية”،  مناطق  إىل  “عودة  كانت  أنها  واملذهل 

عودة الالجئني والنازحني إىل املنطقة التي كانت جامعتهم 

املناصب  وتشغل  املحلية  األغلبية  فيها  تشكل  العرقية 

الرئيسية يف السلطة السياسية واملدنية. وخالل السنوات 

إىل  “العودة  عمليات  كانت  الحرب،  بعد  األويل  األربع 

مناطق األقلية” معدودة، ولكن يف الفرتة من عام 2000 

إىل عام 2002 شهد معدل العودة إىل مناطق األقلية زيادة 

هو  الجمود  تحريك  يف  الرئييس  العامل  وكان  ملحوظة. 

إليه  العودة، مضافاً  النشط عن حق الالجئني يف  الدفاع 

أربعة  يف  واملحلية  والوطنية  الدولية  التعاون  جهود 

مجاالت متشابكة:

تيسري حرية التنقل

إدخال تحسينات يف الوضع األمني

إعادة املمتلكات

إعادة بناء املساكن.

أكرث من مليون الجئ  أن  الرسمية  وسجلت اإلحصاءات 

ونازح قد مارسوا حقهم يف العودة حتى اآلن، من بينهم 

أكرث من 467000 من العائدين إىل مناطق األقلية.









مهمة مل تكتمل

بالنسبة ألعداد كبرية من” العائدين “املسجلني رسميا،ً 

كانت العودة يف الواقع عودة قصرية نسبيا :ًإذ فضَّل 

الكثريون بيع أو تغيري أو تأجري أمالكهم التي استعادوها 

والعيش يف مكان آخر ،غالبا يًف املناطق التي تشكل 

جامعتهم العرقية األغلبية فيها .ومن بني العراقيل 

املستمرة عىل طريق العودة الدامئة ،خاصة للعائدين إىل 

مناطق األقلية ،ما ييل:

التمييز العرقي

محدودية فرص كسب العيش

تدمري البنية التحتية( أنظمة الطرق والكهرباء 

واملياه )بسبب الحرب 

وجود حواجز قانونية وإدارية أمام الوصول إىل 

الخدمات الصحية واالجتامعية

وجود مخاوف أمنية يف مناطق معينة











مهمة مل تكتمل: املفوضية

والنازحون يف البوسنة والهرسك  
إرين موين ونافيد حسني

بعد 14 عاماً من انتهاء الحرب، هناك حاجة إىل تجديد الجهود الوطنية والدولية إلكامل العمل 
الهادف إىل إيجاد حلول دامئة ألزمة النازحني داخلياً.

عزيزة ابنة قيوم تحمل 
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إفالت عدد من مجرمي الحرب املشتبه فيهم من 

العقاب

غياب جهود جدية للمصالحة بني املجتمعات.

ألف نازح  باإلضافة إىل ذلك ،ال يزال هناك نحو117  

داخيل مسجل ال يوجد حل واضح ملشكلتهم يف األفق. 

ومن األمور املثرية للقلق بوجه خاص أن حوايل 7000 نازح 

داخيل - معظمهم من األشخاص شديدي الضعف مبن 

فيهم املصابون بأمراض مزمنة ،واملصابون بإعاقة جسدية 

وعقلية ،وكبار السن الذين ليس لديهم من يعولهم، 

واألشخاص املصابون بصدمات نفسية شديدة - ما زالوا 

يعيشون يف املراكز الجامعية” املؤقتة “التي أُنشئت خالل 

الحرب أو بعدها مبارشة .وبالنسبة للغالبية العظمى من 

هذه الفئة ،فقد زاد ضعفهم بعد أكرث من 17 عاما ًمن 

النزوح وأصبحت العودة احتامال ًبعيد املنال.

مع ذلك ،وكام هو الحال بالنسبة لتنفيذ اتفاقية دايتون 

للسالم ،فقد ركزت الجهود واملــوارد الوطنية املوجهة 

ملساعدة النازحني داخليا ًتركيزا ًشبه كامل عىل مسألة 

العودة .وبالطبع فإن التأهل للحصول عىل صفة النازح 

وما تقدمه من منافع محدودة - ومنها حق اإلقامة يف 

أحد املراكز الجامعية - يتوقف عىل التعبري عن الرغبة 

يف العودة .وقد ركزت املساعدات الوطنية للعائدين 

عىل إعادة بناء مساكنهم التي كانوا يعيشون فيها قبل 

الحرب .ويف حني أن املأوى رضورة ال جدال فيها ،فام هو 

إال حل جزيئ .وعىل حد قول أحد النازحني الذين ما زالوا 

يعيشون يف أحد املراكز الجامعية” :سيسعدين أن يعاد 

بناء منزيل ،لكن أرسيت ال ميكن أن تأكل جدرانا“.ً

...لكنها مهمة غري عادية

أعقاب  يف  الدويل  املجتمع  واجه  الذي  التحدي  وكان 

التوازن  تحقيق  كيفية  هو  العرقي  التطهري  عمليات 

الدامئة  الثالثة  الحلول  ودعــم  حامية  بني  الصحيح 

أو  العودة  اختيارها وهي:  داخلياً  للنازحني  يحق  التي 

االندماج املحيل أو التوطني يف مكان آخر. ويف البوسنة 

عاماًل  العودة  حق  عيل  القوي  التأكيد  كان  والهرسك، 

النازحني.  من  الكبرية  األعداد  هذه  عودة  يف  مساعداً 

أمراً  العودة  يف  الحق  عن  الدفاع  يبقى  حني  ويف 

شموالً  أكرث  استجابة  تنفيذ  كثرياً  تأخر  فقد  رضورياً، 

يف  االسرتاتيجي  التوجيه  إعادة  مع  النازحني،  لحامية 

رئيسني. اتجاهني 

االندماج  - أي  العودة  أوالً، فإن دعم حلول أخرى غري 

داخلياً  للنازحني  متاحاً  خياراً  يكون  أن  بد  ال   – املحيل 

دون أن يرتتب عليه أية عقوبة مثل فقدان صفة النازح 

إعادة  مساعدة  عىل  الحصول  من  الحرمان  أو  داخلياً 

النازحني  مساعدة  هو  إلحاحاً  األكرث  واألمر  االندماج. 

األهمية يف  بالغ  إىل دعم  يحتاجون  الذين  األكرث ضعفاً 

مكان نزوحهم.





ثانياً، بالنسبة للنازحني والالجئني الذين عادوا إىل ديارهم، 

جهود  بذل  إىل  حاجة  فهناك  ذلك،  يف  يأملون  الذين  أو 

ذلك ضامن  يف  مبا  اندماجهم،  إعادة  لتسهيل  بكثري  أكرب 

حصولهم دون متييز عىل فرص العمل والخدمات العامة 

والتعليم، وكذلك معالجة املخاوف األمنية.

النزوح  مشكلة  لحل  تاريخية  فرصة  مؤخراً  ظهرت  وقد 

أطلقتها  عملية  ففي  والهرسك.  البوسنة  يف  املطولة 

أواخر عام 2007 بدعم من مفوضية األمم  الحكومة يف 

السلطات  جهود  تضافرت  الالجئني،  لشؤون  املتحدة 

واملحلية(  واملؤسسية،  )الوطنية،  املستويات  كافة  عيل 

اسرتاتيجية  لرسم  الدويل  واملجتمع  النازحني  وجمعيات 

منقحة لتنفيذ امللحق السابع من اتفاقية دايتون للسالم 

وبالتايل حل مشكلة النزوح املتبقي يف البوسنة والهرسك. 

أمام  الحالية  العقبات  بتحليل  العاملة  الفرق  وقامت 

ذات  القضايا  ملعالجة  بتوصيات  الحلول وخرجت  إيجاد 

وإغالق  املساكن،  بناء  )إعــادة  املــأوى  توفري  األولوية: 

وإعادة  االجتامعي(؛  السكن  وتوفري  الجامعية،  املراكز 

التحتية؛  البنية  وإصالح  الكهرباء؛  وتوفري  املمتلكات؛ 

االجتامعية؛  الحامية  وتوفري  الصحية؛  الخدمات  وتقديم 

واالهتامم بالتعليم؛ وتوفري فرص العمل والتوظيف؛ ونرش 

األمن وإزالة األلغام؛ وتقديم التعويضات.

هذه  عن  انبثقت  التي  املنقحة  االسرتاتيجية  وحظيت 

البوسنة والهرسك يف  الوزراء يف  باعتامد مجلس  العملية 

فرباير/شباط 2009 والربملان يف مايو/أيار من نفس العام. 

العودة، فقد  التأكيد عىل حق  الرغم من استمرار  وعىل 

أول  خلق  خالل  من  ذلك  املنقحة  االسرتاتيجية  أكملت 

التزام سيايس بالبدء يف دعم االندماج املحيل، مع إعطاء 

األولوية ملساعدة النازحني األكرث ضعفاً عىل إيجاد ظروف 

االجتامعية.  الحامية  عىل  والحصول  كرمية  معيشية 

هناك  كانت  املنقحة،  االسرتاتيجية  هذه  إىل  وباإلضافة 

النهج  يف  تحول  حدوث  عىل  مشجعة  أخرى  عالمات 

الوطني؛ حيث شهدت مخصصات امليزانية الوطنية لدعم 

النازحني زيادة ملحوظة يف عامي 2008 و2009 تعدت 

مجتمعة.  السابقة  السنوات  كل  شهدتها  التي  الزيادات 

عالوة عىل ذلك، تم يف عام 2008 للمرة األوىل تخصيص 

بل  فحسب  املساكن  بناء  إلعادة  ليس  الوطنية  املوارد 

يف  التحتية(  البنية  )مثل  الدعم  من  أخرى  ألنواع  وأيضاً 

مناطق العودة وللمشاريع التجريبية التي متّكن النازحني 

األكرث ضعفاً من االندماج املحيل.

االسرتاتيجية  تعرضت   ،2009 يونيو/حزيران  يف  ولكن 

املنقحة لنكسة خطرية حني فشلت يف إزالة العقبة الثالثة 

واألخرية وهي الحصول عىل موافقة مجلس الشعوب. إذ 

البالد  مستقبل  حول  أكرب  سياسية  خالفات  تظهر  بدأت 

كان من أرضارها الجانبية عدم حصول االسرتاتيجية عىل 

املوافقة النهائية.

ومع ذلك فمن الصعب تخيل استقرار البوسنة والهرسك يف 

ظل غياب حلول ملشكلة النزوح وما تؤدي إليه من تفاقم 

االنقسامات السياسية والعرقية العميقة. وقد كرر مكتب 

اتفاقية دايتون  املمثل السامي )الذي يرشف عىل تنفيذ 

للسالم( تأكيده - ملجلس أمن األمم املتحدة كذلك - عىل 

أهمية متتع البوسنة والهرسك باستقرار طويل األمد حتى 

يتسنى حل أزمة النازحني املطولة من خالل االسرتاتيجية 

املنقحة.2 وال يزال من غري الواضح ما ستؤول إليه هذه 

املبادرة الجريئة التي أطلقتها الحكومة واملجتمع الدويل 

إليجاد حلول ملن تبقى من النازحني يف البوسنة والهرسك. 

لذا يحيط غموض كبري باملحنة الخطرية التي يعاين منها 

النازحون والعائدون الضعفاء يف البوسنة والهرسك.

مواصلة املسرية يف البوسنة ... وما بعدها

تعتمد حامية الالجئني والنازحني داخلياً عىل إيجاد حل 

دائم ملحنتهم. ويحتاج هذا األمر ليس فقط إىل اهتامم 

وكذلك  الوطنية  السلطات  جانب  من  دائــم  والتزام 

حاالت  يف  وخاصة  أيضاً،  يتطلب  وإمنا  الدويل  املجتمع 

النزوح املطولة، إعادة تقييم وتعديل الُنهج لتالئم الواقع 

الحايل واالحتياجات املتغرية للنازحني. فبعد الحرب، كان 

الدفاع النشط عن حق العودة ودعمه من قبل املفوضية 

أكرث من  الحاسمة يف متكني  األمور  الدويل من  واملجتمع 

مليون الجئ ونازح داخيل من مامرسة هذا الحق وشق 

الطريق إىل ديارهم. واليوم وبعد مرور 14 عاماً عىل انتهاء 

الحرب، نجد أن دفاع املفوضية النشط عن حق الحامية، 

مقرتناً بتقدميها املساعدة الفنية املبارشة للحكومة، ال تقل 

أهمية عن ضامن التوصل إىل حلول دامئة ملن تبقى من 

النازحني والعائدين الضعفاء يف البوسنة والهرسك.

املقاومة  ليس فقط عىل  التغلب  إىل  األمر  ويحتاج هذا 

السياسية للحلول البديلة للعودة يف البوسنة والهرسك بل 

وأيضاً عىل الفجوات املستمرة يف الهيكل املؤسيس الدويل 

ما  نادراً  الخصوص،  وجه  فعىل  داخلياً.  النازحني  لحامية 

ترد حاالت النزوح املطولة يف النظام العنقودي، ما مل تكن 

وال  متجددة.  أو  مستمرة  طوارئ  حاالت  الحاالت  هذه 

بد من االعرتاف كذلك بوجود “عمليات النزوح املوروثة” 

والتي تعود إىل ما قبل إنشاء النظام العنقودي وال تزال 

دون حل وتستدعي اهتامماً دولياً.

النزوح  إنهاء حاالت  املفوضية يف  مع ذلك، فإن مشاركة 

إسناد  بالرضورة مضمونة، حتى يف حالة  ليست  املطولة 

اتفاقية سالم.  املفوضية مبوجب  إىل  محددة  مسؤوليات 

بحلول عام 2007، كانت التخفيضات يف امليزانية وتنافس 

األولويات يف أنحاء أخرى من العامل قد أدت إىل تقويض 

يف  النازحني  لحامية  املفوضية  به  تقوم  الــذي  العمل 

من  املتبقي  إغالق  إىل  اضطرها  مام  والهرسك،  البوسنة 

مكاتبها امليدانية التي لعبت دوراً حيوياً يف مراقبة حامية 

النازحني ومناطق عودة األقليات.

أن  أو تستطيع –  ينبغي –  املفوضية  أن  وال يعني ذلك 

الواقع، قد يكون  للنزوح مبفردها. يف  دامئة  توِجد حلوالً 

حفازاً:  دوراً  املطولة  النزوح  حاالت  يف  املفوضية  دور 
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الوطنية  االستجابات  ودعم  وتعبئة  منارصة 

والدولية الشاملة املطلوبة. ولكن ما يعنيه ذلك 

أن املفوضية عليها أن تدافع عن النازحني حتى 

األولويات  سلم  عىل  وجودهم  عدم  حالة  يف 

يجدون  حتى  جانبهم  إىل  تقف  وأن  السياسية 

السلطات  عاتق  عىل  وتقع  ألزمتهم.  حــاًل 

ظروف  خلق  يف  األساسية  املسؤولية  الوطنية 

وميكن  دامئة.  حلول  إيجاد  من  النازحني  متكن 

التي تبذلها  أن تكون جهود املنارصة املستمرة 

املفوضية مع هذه السلطات، مقرتنة باملساعدة 

تطوير  يف  مثاًل  لهم  تقدمها  التي  الفنية 

اسرتاتيجيات شاملة لحل مشكلة النزوح، عاماًل 

مساعداً يف تحقيق هذه الغاية.

لحل  الوطنية  الجهود  دعم  فإن  ذلــك،  ومع 

أزمة النزوح املطولة سيتطلب جهداً دولياً أكرث 

شموالً. ففي البوسنة والهرسك، تبذل املفوضية 

جهوداً مكثفة لرفع الوعي بني الهيئات الدولية 

بأن  الدبلومايس  واملجتمع  املانحة  والجهات 

إيجاد حلول  قامئة وأن  تزال  النزوح ال  مشكلة 

لها يتطلب دعاًم دولياً.

ومن الواضح أن عنرص التنمية القوية هو جزء 

إىل  يحتاج  الذي  األمر  الحلول،  من  يتجزأ  ال 

اضطالع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وغريه من 

الدوليني  املتحدة وكذلك الرشكاء  وكاالت األمم 

بدور فعال ومبكر ليساعد كل منهم يف مجال 

إيل  للنازحني جنباً  إيجاد حلول  اختصاصه عىل 

جنب مع جهود دعم التنمية االقتصادية للبلد 

نهاية  يف  الحقة  الدامئة  الحلول  وتحتاج  ككل. 

االسرتاتيجيات  من  أبعد  جهود  بذل  إىل  األمر 

الخاصة مبشكلة النزوح. عىل سبيل املثال، فإن 

معالجة احتياجات النازحني األكرث ضعفاً تتطلب 

االجتامعية  للحامية  وطنية  سياسات  وضع 

االجتامعي  النفيس  والدعم  االجتامعي  اإلسكان  تتضمن 

ورعاية املسنني. لذلك فإن خلق حلول للنازحني يستلزم 

أيضاً إيجاد حلول للفئات األخرى الضعيفة يف البالد التي 

تتداخل مخاوفها مع مخاوف النازحني.

وعىل املدى األطول، من املتوقع أن تقوم املفوضية بنقل 

مسؤولية حامية النازحني إىل جهات أخرى. إال أن مكتب 

يف  نشاطه  أوقف  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 

البوسنة والهرسك يف عام 2007. وملواجهة هذه الفجوة، 

لحامية  الخاصة  جهودها  بتكثيف  املفوضية  تكتف  مل 

حقوق  هيئات  تعبئة  عىل  كذلك  عملت  وإمنا  النازحني 

يف  والتعاون  األمن  منظمة  وخاصة  اإلقليمية،  اإلنسان 

أوروبا )OSCE(، التي كثفت من مراقبتها لحامية شؤون 

النازحني عىل املستوى امليداين وأدرجت مخاوف النازحني 

باإلسكان  يتعلق  فيام  الحكومة  مع  األوسع  عملها  يف 

دون  التعليم  وتوفري  االجتامعية  والحامية  االجتامعي 

متييز.

الخامتة

أزمة  تسوية  باتجاه  مذهل  تقدم  أُحِرز  السنوات،  مبرور 

النزوح الواسعة يف البوسنة والهرسك؛ وما تبقى من عمل 

هو يف معظمه الجزء الختامي من هذه املهمة الضخمة. 

وهناك حاجة إىل نهج ذي شقني. أوالً، ال بد من مواصلة 

العودة، وبصفة خاصة من خالل  الداعمة لحق  الجهود 

تقف  التي  املتبقية  العقبات  عىل  للتغلب  الجهود  بذل 

حائاًل أمام العودة املستدامة. وثانياً، يجب عدم تجاهل 

العودة  يريدون  ال  أو  يستطيعون  ال  الذين  النازحني 

وحرمانهم من الدعم الذي هم أيضاً بحاجة إليه. وال ميثل 

والبالغ  والهرسك  البوسنة  يف  اليوم  املسجلون  النازحون 

عددهم 117000 نازح سوى 10 باملائة من أصل مليون 

نازح كان قد رشدهم الرصاع يف املايض؛ أما األشخاص األكرث 

ضعفاً فيهم والبالغ عددهم 7000 فُهم ال يشكلون سوى 

فإنهم  نسبياً  عددهم  قلة  من  الرغم  وعىل  ضئيل،  جزء 

للمساعدة  احتياجاً  واألكرث  تجاهاًل  األكرث  الفئة  يشكلون 

من أجل التمتع بحقهم يف إيجاد حل ألزمتهم. وكام تؤكد 

البوسنة والهرسك، فإنهم من األشخاص املعرَّضني  تجربة 

زالت  ما  التي  الكبرية  الشقوق  بني  السقوط  لخطر 

موجودة يف االستجابة الوطنية والدولية لحامية النازحني 

وإيجاد حلول ألزمتهم.

إرين موين )erindmooney@hotmail.com( هي 

كبرية مسؤويل الحامية )بروكاب( وعملت لصالح 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف البوسنة 

والهرسك وتشاد وجورجيا يف عام 2008. ونافيد حسني 

)hussainn@unhcr.org( هو ممثل املفوضية يف 

البوسنة والهرسك.

1. املادة 1 )1( من امللحق السابع لالتفاق اإلطاري العام للسالم، 14 ديسمرب/
كانون األول 1995.

 2. مجلس أمن األمم املتحدة، 19 مايو/أيار 2008،
 http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2008.htm

نازحون من سيربينيشكا، آب/أغسطس 1995
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إىل  العودة  عىل  القادرون  النازحون  عاد  حني  يف 

فإن  آخر،  مكان  يف  اندمجوا  أو  األصلية  مواطنهم 

النازحني الذين ما زالوا يعانون من حاالت النزوح 

أكرث  من  غالباً  هم  ــا  أوروب يف  املطولة  الداخيل 

الفقر  من  إجامالً  يعانون  حيث   – ضعفاً  الفئات 

يف  ويعيشون  اإلمكانيات  إىل  ويفتقرون  والبطالة 

عىل  حصلوا  وإن  مالمئة،  غري  مؤقتة  إيواء  مساكن 

منه. القليل  عىل  إال  يحصلون  فال  الدعم 

يف  املوجودين  داخلياً  النازحني  غالبية  ويعيش 

قد  بعضهم  وكان  واملــدن.  البلدات  يف  املنطقة 

بينام  الحرضية،  املناطق  إىل  البداية  منذ  لجأ 

بحثاً  هناك  إىل  تدريجي  بشكل  آخــرون  انتقل 

أفضل.  وخدمات  معيشية  وظروف  وظائف  عن 

األصدقاء  أو  األقارب  مع  منهم  الكثريون  ويعيش 

التمدن،  لتنامي  واستجابًة  مزدحمة.  ظروف  يف 

عىل  قيوداً  املنطقة  يف  الحكومات  بعض  فرضت 

ال  وروســيــا،  أذربيجان  ويف  ــدن.  امل إىل  الهجرة 

مدن  إىل  يهاجرون  الذين  داخلياً  النازحون  يتمكن 

من  ُيحَرمون  وبالتايل  إقامتهم  تسجيل  من  معينة 

الحكومي  والدعم  الرسمي  العمل  عىل  الحصول 

التقاعدية.  واملعاشات  والتعليم  الطبية  والخدمات 

تستهدف  ال  السياسة  هذه  أن  من  الرغم  وعىل 

عليهم. خاصاً  تأثرياً  لها  فإن  تحديداً،  النازحني 

الضوء  املنطقة  يف  الحكومات  بعض  ألقت  وقد 

سياسية  وألسباب  داخلياً؛  النازحني  محنة  عىل 

عملت  كام  وجــودهــم.  أخــرى  حكومات  أنكرت 

وجورجيا  أذربيجان  حكومة  )مثل  الحكومات  بعض 

االندماج  حساب  عىل  النازحني  إعادة  عىل  ورصبيا( 

املحيل، وذلك بهدف دعم مطالبتها بأحقيتها يف أراض 

ال تقع حالياً تحت سيطرتها. ويف حني أن هذا الرتكيز 

عىل العودة يؤثر عىل الحلول األخرى الدامئة، إال أنه 

قد يدعم أهدافاً سياسية أخرى منها إزالة اآلثار التي 

وهذا  العرقي.  التطهري  عمليات  مثل  الحرب  خلفتها 

للغاية دعم أي  أنه كان من الصعب  السبب يف  هو 

حلول غري العودة يف البوسنة والهرسك.1 وقد أنكرت 

حكومات أخرى )مثل حكومة أرمينيا وروسيا وتركيا( 

متت  قد  الوضع  بأن  صورة  إلعطاء  النزوح  حجم 

تسويته وتوجيه االهتامم العاملي إىل أماكن أخرى.

الداخيل  النزوح  لحاالت  األخرى  الخصائص  ومن 

املتناسب  غري  العدد  هي  أوروبـــا  يف  املطولة 

النازحني  بحق  املحاكم  أصدرتها  التي  للقرارات 

اهتامم  عدم  يسهم  بينام  معينة،  عرقيات  من 

النزوح الداخيل يف  املانحني ووسائل اإلعالم بقضية 

أوروبا - كام يف أماكن أخرى - يف تجاهل النازحني 

ملتبقني. ا

النازحني وضعف  الحقوق 

كفاحهم  املنطقة  يف  داخلياً  النازحون  يواصل 

عىل  للحصول  الالزمة  الوثائق  إصــدار  أجل  من 

يف  للنازحني  بطاقات  إصدار  تم  وقد  حقوقهم. 

ومتكنهم  املفقودة  الوثائق  محل  لتحل  بلدان  عدة 

بعض  لكن  الحكومية  اإلعانات  عىل  الحصول  من 

الحقوق  عىل  الحصول  يستطيعون  ال  النازحني 

من  الكثري  يتقاىض  كام  بالبطاقة.  املشمولة  غري 

مام  أقل  معاشاً  املعاشات  أصحاب  من  النازحني 

الالزمة  الوثائق  تدمري  بسبب  لهم  مستحق  هو 

استطاعتهم  لعدم  أو  الرصاعات  أثناء  وسجالتهم 

عملهم. سنوات  عدد  إثبات 

عدد  يزال  ال  النزوح،  من  عاماً   15 من  أكرث  وبعد 

كبري من النازحني يعيشون يف ظروف غري مالمئة وغري 

فيها  مبا  املساكن،  من  مختلفة  أنواع  داخل  مستقرة 

استولوا عليها  التي  املؤقتة واملساكن  اإليواء  مساكن 

بطرق غري مرشوعة واملراكز الجامعية والشقق التي 

يتقاسمونها مع األقارب. ويف كثري من الحاالت، تكون 

ظروف السكن مزرية ومزدحمة وال توفر إال حامية 

بعض  ويعيش  والبارد.  الحار  الطقس  من  قليلة 

النازحني يف مساكن إيواء ال ميلكونها وال يستأجرونها 

يتعني  كام  وقــت.  أي  يف  منها  للطرد  عرضة  وهم 

النائية  الريفية  املناطق  إىل  نزحوا  ممن  الكثري  عىل 

التعامل مع األرايض الجرداء والعيش بعيداً عن فرص 

املعيشية  الظروف  أما  األساسية.  والخدمات  العمل 

غري  فهي  مساكن خاصة  يقيمون يف  الذين  للنازحني 

السلطات  تتجنب  ما  وغالباً  عام.  بشكل  معروفة 

قد  ذلك  أن  أدركت  ألنها  املعيشية  ظروفهم  تحسني 

قد  ما  وهو  محلياً،  االندماج  عىل  النازحني  يشجع 

يرض بأهدافهم السياسية.

وال يزال الكثري من النازحني يواجهون صعوبات يف 

تعويض عنها  الحصول عىل  أو  استعادة ممتلكاتهم 

السياسية  الحلول  غياب  بسبب  البلدان  بعض  يف 

لعدم  أسباب  وهناك  هناك.  الدائرة  للرصاعات 

مشاريع  من  ممتلكاتهم  فقدوا  من  كل  استفادة 

وقد  املمتلكات.  عن  والتعويض  املمتلكات  إعادة 

وثائق  أية  أبداً  ميلكوا  مل  الذين  األشخاص  واجه 

خاصة  صعوبة  املمتلكات  لتلك  ملكيتهم  تثبت 

هذا  وينطبق  ممتلكاتهم؛  اسرتداد  محاولة  عند 

الروما  طائفة  من  النازحني  عىل  خاص  بوجه  األمر 

وعىل  رسمية  غري  مستوطنات  يف  يعيشون  الذين 

بأسامء  مسجلة  منازلهم  كانت  الذين  النساء 

تأثراً  الروما  النازحون من طائفة  ويتأثر  أزواجهن. 

لكثري  يسبق  مل  حيث  الوثائق  بغياب  متكافئ  غري 

إقامة  مكان  أو  هوية  إثبات  وثائق  امتالك  منهم 

الحصول  بطلب  التقدم  ميكنهم  ال  وبالتايل  قانوين 

الجدد،  املواليد  تسجيل  أو  النازحني،  بطاقة  عىل 

أو  الجنسية،  عىل  الحصول  بطلب  التقدم  أو 

الحصول  أو  االجتامعية،  اإلعانات  عىل  الحصول 

التعليم. أو  عمل  عىل 

التمييز  من  الروما  طائفة  أبناء  يعاين  البلقان،  ويف 

الحياة  قطاعات  مختلف  يف  االنــشــار  الــواســع 

ظروفهم  وتدهور  معاملتهم  سوء  وازداد  العامة. 

التقدم  بعض  حدث  ولكن  نزوحهم  عند  املعيشة 

عن  أفضل  بشكل  والدفاع  التمثيل  يف  مؤخراً 

املعيشية.  ظروفهم  وتحسني  الروما  أبناء  مصالح 

العرقية  األقليات  من  آخرون  نازحون  يتعرض  كام 

املثال  سبيل  فعىل  نزوحهم.  منطقة  يف  للتمييز 

واألكراد  روسيا  يف  املقيمون  الشيشانيون  يجد 

حياة  عيش  يف  كبرية  صعوبة  تركيا  يف  املقيمون 

الذين  األشخاص  أما  نزوحهم.  مناطق  يف  طبيعية 

عرقية  أقلية  فيها  يشكلون  كانوا  مناطق  من  فروا 

وتوجهوا إىل مناطق أصبحوا فيها جزءاً من األغلبية 

ألنهم  التمييز  من  أقل  لقدر  تعرضوا  فقد  العرقية، 

بعد  حتى  أجانب  أنهم  عىل  إليهم  ُينظر  ما  غالباً 

املعاملة  هذه  أبرزت  وقد  وصولهم.  من  سنوات 

بذل  إىل  امللحة  الحاجة  النازحون  يتلقاها  التي 

وتعزيز  التمييز  ملكافحة  الجهود  من  املزيد 

املنطقة. يف  املصالحة 

عن  النازحني  األطفال  تعطل  مسألة  زالت  وما 

القوقاز  يف  سيام  ال  املهمة  القضايا  من  التعليم 

لألطفال  قانوناً  يحق  أنه  من  الرغم  وعىل  وتركيا. 

بعض  فإن  املدريس،  تعليمهم  مواصلة  النازحني 

األطفال يدرسون يف مدارس دمرها الرصاع ومل يتم 

إصالحها حتى اآلن، بينام ال يذهب أطفال آخرون 

من  الكثري  قدرة  لعدم  اإلطالق  عىل  املدرسة  إىل 

عىل   - جريانهم  من  أفقر  هم  الذين   – النازحني 

تكاليف  مثل  بالتعليم  املرتبطة  التكاليف  تحمل 

ألطفالهم.  املدرسية  واللوازم  الكتب  ورشاء  النقل 

استمرار تهميش النازحني يف أوروبا  
نادين واليسيك

ال بد من توسيع تركيز الحكومات عىل عودة النازحني ليشمل توفري الدعم واملساعدة لتيسري االندماج 
املحيل والتوطني يف أماكن أخرى من البالد إذا كنا نرغب فعال يف إنهاء حالة النزوح التي التي يعيشها 

حوايل 5.2 مليون نازح داخيل يف أوروبا
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البلدان  بعض  يف  النازحون  األطفال  ويتلقى 

النازحني.  غري  من  أقرانهم  عن  مبعزل  تعليمهم 

ويف حني أن ذلك يرجع يف بعض الحاالت ألسباب 

أذربيجان  يف  كام   – أخرى  حاالت  ففي  عملية، 

دة. متعمَّ سياسة  الفصل  هذا  كان   - وجورجيا 

منذ  ضعفاء  أصبحوا  النازحني  بعض  أن  حني  ويف 

اآلخر  البعض  ضعف  ازداد  فقد  نزوحهم،  بداية 

األرسي،  االنفصال  بسبب  الوقت  مبرور  منهم 

الخاصة،  احتياجاتهم  لتلبية  الالزم  الدعم  وغياب 

املصابني بصدمات  االجتامعي؛ ويشملون  والوصم 

نفسية واملعاقني واملصابني بأمراض مزمنة وربات 

الربامج  نقص  ويؤدى  واملسنني.  واألطفال  األرس 

برامج  من  وغريها  الشاملة  النفسية-االجتامعية 

نفسية  بصدمة  املصابني  للنازحني  املوجهة  الدعم 

األشخاص  أما  تهميشهم.  استمرار  إىل  واملعاقني 

الدعم  أيضاً  فقدوا  الذين  فُهم  تــرضراً،  األكرث 

املمتدة  عائلتهم  من  واملعنوي  واملــادي  املايل 

وُهم  األخرى.  االجتامعية  وشبكاتهم  وأصدقائهم 

واإليذاء،  واالستغالل  الشديد  للفقر  عرضة  أكرث 

بسبب  والعزلة  ــان  األم عــدم  مشاعر  وتقف 

أمام  حائاًل  املستقبل  من  اليقني  وعدم  الحرب 

جراء  الوضع  هذا  ويتفاقم  الذات.  عىل  االعتامد 

النزوح  مناطق  معظم  البطالة يف  معدالت  ارتفاع 

املحلية  االقتصادات  تزال  ال  حيث  املنطقة  يف 

تعيش  لذلك  الرصاع.  آثار  من  التعايف  مرحلة  يف 

الحكومية  اإلعانات  النازحة عىل  األرس  من  الكثري 

الغذائية. واملساعدات 

أمام  تحديات  من  ذلك  عن  ينتج  ما  أن  كام 

الهجرة  ــادة  زي إىل  يــؤدي  العودة  استمرارية 

للعائدين. الداخلية 

التوطني وإعادة  املحيل  االندماج  دعم 

أبدت  قد  الحكومات  من  العديد  أن  حني  يف 

لها  وخصصت  النازحني  عودة  يف  سياسية  رغبة 

االندماج  عىل  نفسه  اليشء  ينطبق  فلم  املوارد، 

دفع  تحاول  التي  الــدول  أن  يبدو  إذ  املحيل. 

من  نفسه  الوقت  يف  تحد  العودة  إىل  النازحني 

يعرقل  ما  وهو  ــذات،  ال عىل  اعتامدهم  فرص 

االندماج املحيل ويزيد من تهميش  بدوره عملية 

وشعورهم  املساعدات  عىل  واتكالهم  النازحني 

حيث  االستثناء،  هي  قربص  وكانت  باالضطراب. 

االندماج  تسهيل  عىل  الجمهورية  حكومة  عملت 

نفسه  الوقت  ويف  البداية،  منذ  للنازحني  املحيل 

غريت  كام  ديارهم.2  إىل  العودة  يف  حقهم  تأييد 

فقد  الوقت.  مبرور  أسلوبها  من  أخرى  حكومات 

االندماج  يف  النازحني  بحق  مثاًل  جورجيا  أقرت 

وفعلت  للنازحني  الوطنية  اسرتاتيجيتها  يف  املحيل 

لالسرتاتيجية  إطارية  وثيقة  يف  نفسه  اليشء  تركيا 

الخطوة  تلك  وكانت   .2005 عام  يف  الوطنية 

الحكومي  النهج  عن  بالتحول  حقيقي  وعد  مبثابة 

السابق.

أمام  تقف  التي  السياسية  العقبات  إىل  وبالنظر 

الذين ما زالوا نازحني  العودة وظروف األشخاص 

املوطن  زار  أن  له  يسبق  مل  ثان  جيل  وظهور 

للحكومات  الوقت  حــان  فقد  آلبائه،  األصــيل 

العودة  لحل  الحرصي  دعمها  نطاق  توسع  أن 

وسيؤدي  الدامئة.  الحلول  من  غريها  ليشمل 

أخرى  مناطق  يف  والتوطني  املحيل  االندماج  دعم 

العودة  عىل  النازحني  قدرة  تعزيز  إىل  البالد  من 

السياسية  العقبات  إزالة  مبجرد  مستدام  بشكل 

قدرة  أكرث  النازحون  وسيكون  ذلك.  يف  رغبوا  إن 

بالعودة  سواء  سليم  اختياري  قرار  اتخاذ  عىل 

حياة  لعيش  الفرصة  لهم  أتيحت  إن  البقاء  أو 

اآلن. طبيعية 

تتميز  املطولة  الداخيل  النزوح  حاالت  كانت  وملا 

ومواقع  أعــداد  يف  نسبي  باستقرار  العادة  يف 

النازحني داخلياً، فإن الحاجة تقتيض بذل الجهود 

واحتياجاتهم  ألوضاعهم  دوري  تقييم  إلجــراء 

األخرى  الدامئة  بالحلول  يتعلق  فيام  وخططهم 

األساسية  املعلومات  غياب  ويشكل  العودة.  غري 

دامئة  حلول  عن  يبحثون  الذين  النازحني  عن 

أزمات  حل  أمام  خطرية  عقبة  العودة  غري  أخرى 

إرشاك  شأن  ومن  ــا.  أوروب يف  املطولة  النزوح 

عن  البحث  عملية  دفع  يف  يساعد  أن  النازحني 

الصحيح. االتجاه  يف  الحلول 

للحكومات: توصيات 

االندماج  عمليات  لتنفيذ  النشط  السعي 

يف  أخرى  أماكن  يف  التوطني  وإعادة  املحيل 

املعنية. البلدان 

ميرسة  وإجراءات  مؤسسية  آليات  إنشاء 

الالزمة  الوثائق  إصدار  إعادة  أو  إلصدار 

استخدام  خالل  من  ذلك  يف  مبا  للنازحني، 

املتوفرة  الثبوتية  األوراق  من  بديلة  أشكال 

للتسجيل  حمالت  وإطالق  النازحني،  لدى 

وجه  عىل  املترضرين  للنازحني  املدين 

الوثائق. نقص  من  الخصوص 

إىل  املحتاجني  النازحني  استفادة  ضامن 

مع  االجتامعية  الرعاية  أنظمة  من  املساعدة 

وفرص  اإلسكان  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز 

العيش. كسب 

درجة  لتحديد  توصيف  بعملية  القيام 

التي  والعقبات  الدامئة  الحلول  تحقيق 









يف  يعيشون  الذين  املتبقني  النازحني  تواجه 

خاصة  ومساكن  الحكومة  لهم  وفرتها  مساكن 

والريفية. الحرضية  املناطق  يف 

وإرشاكهم  باستمرار  النازحني  استشارة 

تلبي  التي  والربامج  السياسات  رسم  يف 

للحلول  بالنسبة  وتفضيالتهم  احتياجاتهم 

السالم. عمليات  عن  فضاًل  الدامئة، 

اإلنسانية: للمؤسسات  توصيات 

املقيمني  للنازحني  السكن  ظروف  تحسني 

يف  املؤقتة  واملساكن  الجامعية  املراكز  يف 

والحرضية. الريفية  املناطق 

مواجهة  عدم  لضامن  املساعدات  تقديم 

األطفال النازحني أي عقبات مالية يف مواصلة 

املدريس. تعليمهم 

النازحني  عىل  الدامئة  الحلول  تطبيق  رصد 

محلياً  اندمجوا  أو  ديارهم  إىل  عادوا  الذين 

البالد. أخرى من  أماكن  استقروا يف  أو 

للمصالحة. آليات  إنشاء  إىل  الدعوة 

اإلنسان  حقوق  مؤسسات  قدرة  دعم 

عىل  الحكومات  تشجيع  عىل  الوطنية 

النازحني  حصول  فرص  محدودية  معالجة 

حقوقهم. عىل 

 )nadine.walicki@nrc.ch( واليسيك  نادين 

القوقاز  ملنطقة  ـُطرية  ق ومحللة  باحثة  هي 

الداخيل  النزوح  رصد  مركز  يف  الوسطى  وآسيا 

لالجئني  الرنويجي  للمجلس   التابع 

.)http://www.internal-displacement.org(

ورقة  معلومات وردت يف  إىل  املقال  يستند هذا 

بعنوان  الداخيل  النزوح  رصد  مركز  عن  صادرة 

االتجاهات  أوروبا:  يف  املطول  الداخيل  “النزوح 

املوقع  عىل  قدماً”  امليض  وسبل   الحالية 

.http://www.internal-displacement.org/europe

24-22 1. أنظر مقال موين يف الصفحات 
41-40 الصفحات  لويزوس يف  أنظر مقال    .2
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مقارنة بحاالت النزوح املطولة ،فإن الفرتة الزمنية للهجرة 

القرسية التي تعرّض لها أهل دارفور ليست بطويلة. 

ولكن حقيقة أن الدارفوريني قد انتهى بهم املطاف إىل 

العيش يف مخيامت تعني أنهم ال يستطيعون مامرسة 

األنشطة املعيشية التي اعتمدوا عليها ألجيال طويلة1.

أجواء  مع  تأقلمت  قد  دارفور  يف  الحياة  أمناط  وكانت 

اتسمت مبحدودية األرايض الصالحة للزراعة وقلة سقوط 

األمطار. إذ كان حوايل 85 باملائة من الدارفوريني يعملون 

يف الرعي والزراعة وكانت غالبية األرس متلك املوايش. وقد 

أشار أحد النازحني إىل الحياة يف املخيامت قائاًل: “كيف 

أستطيع تعليم طفيل االعتناء بحيوانات مل نعد منلكها؟ 

رعايتها  نستطيع  فكيف  حيوانات،  منلك  كنا  إذا  وحتى 

ونحن ال منلك الحرية للتجول بحثاً عن املراعي؟ وكيف 

أظل مزارعاً وأنا ال أملك أرضاً أزرعها؟”

وقد أدى مقتل مئات اآلالف من الدارفوريني إىل تدمري 

تم  إذ  إصالحه.  ميكن  ال  بشكل  االجتامعية  الهياكل 

استهداف الذكور من سن التاسعة إىل التسعني استهدافاً 

عشوائياً، واضطرت املرأة إىل أن تضطلع بأدوار جديدة 

النزوح  أدى  كام  الرئييس.  وعائلها  األرسة  ربة  لتصبح 

هي  ما  عىل  الجديدة  الهياكل  هذه  تجميد  إىل  املطول 

عليه.

وتنوع وقع وأثر التي خلفها النزوح والرصاع عىل األجيال 

املختلفة. فمن نواح عديدة يشكل املسنون الفئة األشد 

الحياة  طريقة  كانت  كيف  يتذكرون  إذ  بالنزوح،  تأثراً 

للرصاع  مركزاً  يصبح  أن  قبل  دارفور  إقليم  كان  وكيف 

العنيف الذي أجربهم عىل العيش يف مخيم. فُهم “حملة 

ويَعّدون  التي ضاعت  الثقافة  الذين يجسدون  األلوية” 

القصص  نقل  عىل  يحرصون  إذ  دارفور،  مؤرخي  مبثابة 

تقوم عىل  ثقافة  يف  الشابة  األجيال  إىل  الحياة  وطريقة 

هؤالء  يكون  لن  السنوات،  مرور  ومع  الشفوي.  الرتاث 

املسنون أحياء لينقلوا طريقة الحياة التي عرفوها.

ـُِتل عدد كبري من رجال الجيل التايل، تاركني وراءهم  كام ق

العديد من النساء اللوايت اضطررن إىل تحّمل مسؤولية 

القيام بدور األب واألم يف آن واحد وكذلك رعاية وإطعام 

أرسهن. وبالتايل فقد تبدلت األدوار التقليدية للجنسني 

الرصاع؛  انــدالع  قبل  العيش  سبل  تحدد  كانت  التي 

وصارت العودة إىل الهياكل االجتامعية التقليدية السابقة 

الكثري  تعرّض  فقد  الحايل،  الجيل  يف  أما  مستحياًل.  أمراً 

املجتمع واملعلمني واألطباء والتجار واملحامني  قادة  من 

لالضطهاد والقتل2 مام نتج عنه تقلصاً حاداً يف القدرات 

القيادية داخل املجتمع املدين يف دارفور.

التي  الحياة  هي  النزوح  حياة  فإن  لألطفال،  وبالنسبة 

قبل  حياتهم  يتذكرون  ال  األطفال  فأغلب  يعرفونها. 

يرويها  التي  القصص  أن  غري  املخيامت.  يف  العيش 

وبحياة  باملايض،  إحساساً  متنحهم  وأجدادهم  آباؤهم 

ينظر  إذ  موجودة.  تعد  مل  اجتامعية  وهياكل  وأرزاق 

ولكنهم  ديارهم  أنها  عىل  املخيامت  إىل  دارفور  أطفال 

قد ُيحرمون من فرصة الحصول عىل التعليم أو تحقيق 

هؤالء  ُيقدم  وقد  طبيعية.  بحياة  التمتع  أو  أحالمهم 

حياة  عن  تروى  التي  القصص  تحفزهم  الذين  الصغار 

مضت عىل االلتحاق بصفوف املتمردين أو الجيش.3 كام 

الطفولة  الفئات االجتامعية مثل  تغرّي  النزوح إىل  يؤدي 

لهذه  يكون  وقد  الرشد  ومرحلة  والشباب  واألرسة 

الفئات معاٍن مختلفة لدى األجيال املختلفة، ولذلك أثره 

العميق. فقد بدأ الشباب املقيمون يف املخيامت املنترشة 

يف أنحاء إقليم دارفور يف تحدي هياكل السلطة الرسمية 

بتمردهم  السالم  جهود  وتعقيد  الدارفوري  املجتمع  يف 

السيايس املتشدد.4 عالوة عىل ذلك، فقد تغري طابع دارفور 

من الطابع الريفي بالدرجة األوىل إىل الطابع الحرضي. ويف 

بناء  إعادة  الحيوي  من  سيكون  الرصاع،  بعد  ما  مرحلة 

إيجاد  يف  واملساعدة  ُدمرت  التي  الريفية  العيش  سبل 

سبل عيش حرضية جديدة للذين يقررون عدم العودة 

إىل ديارهم.

لقد تغريت الشبكات والهياكل االجتامعية إىل درجة أن 

 - ’التخزين‘  املستقبل مل تعد مضمونة وأصبح  الثقة يف 

“ويقصد به إبقاء الالجئني يف حاالت ممتدة من الحركة 

تعليق حياتهم  أي  والتبعية،  اإلجبارية  والبطالة  املقيدة 

الطبيعي لهؤالء  الحياة  إىل أجل غري مسمى”5 –أسلوب 

إنهاء  أوالً  السياسة  يتعني عىل صناع  الدارفوريني. ولكن 

النزوح  حالة  إنهاء  سيحتاج  وعندئذ  دارفور،  يف  الرصاع 

استثامراً  الدويل  املجتمع  استثامر  إىل  أمدها  طال  التي 

طويل األجل يف إعادة بناء طريقة الحياة التي كانت قد 

ُدمرت.

 ناتايل أوندياك 

)nondiak@americanprogress.com( هي باحثة 

 مشاركة يف مركز التقدم األمرييك 

)www.americanprogress.org(.

 )redsliverpool@gmail.com( أما عمر إسامعيل

فهو يف األصل من إقليم دارفور السوداين ويعمل 

 مستشاراً يف مرشوع Enough )كفى( 

)org.enoughproject.www(. وتتخذ املنظمتان من 

واشنطن العاصمة مقراً لهام.   

  http://physiciansforhumanrights.org/library/documents/ .1
reports/darfur-assault-on-survival.pdf p7

   http://www.forcedmigration.org/guides/fmo040/ .2
  http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/a95a529d .3

2e11b6edad20c0d6c69d8aeb.htm
  http://www.nytimes.com/2008/12/21/world/africa/21darfur. .4

html?_r=2&ref=africa
5. اللجنة األمريكية لالجئني واملهاجرين، املسح العاملي لالجئني لعام 2004، 

 واشنطن العاصمة، 2004، ص 38 
http://www.refugees.org/data/wrs/04/pdf/38-56.pdf

دارفور: طريقة حياة مفقودة
ناتايل أوندياك وعمر إسامعيل

يخلـِّف النزوح أثرا ًبالغا ًعىل الدارفوريني بسبب طابع اإلبادة الجامعية الذي يتسم به العنف هناك 
والذي ال يؤثر عىل تلك املاليني من النازحني الحاليني التي عانت من العنف نفسها وحسب وإمنا 

سيستمر يف صياغة حياة الدارفوريني ألجيال قادمة.

الجئون 
دارفوريون 

يافعون 
يجتمعون يف 
باحة املدرسة 
يف مخيم جبل 

يف التشاد 
للتسجيل 

للسنة الدراسية 
املقبلة.
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القرسي  والنزوح  بالالجئني  املرتبطة  القضايا  إن 

هي قضايا معقدة، ومتر عرب عدد من القطاعات، 

السالم  وبناء  اإلنسانية  والسياسة  التنمية  منها 

مسؤولية  تقع  لذلك  والهجرة.  والدبلوماسية 

احتياجات  لتلبية  مالمئة  وبرامج  سياسات  تطوير 

الالجئني عىل عاتق عدد من اإلدارات يف الحكومة 

الخارجية  الــشــؤون  وزارة  وهــي   - الكندية 

التنمية  ووكالة   ،)DFAIT( الدولية  والتجارة 

املواطنة  ووزارة   ،)CIDA( الكندية  الدولية 

خدمات  ووكــالــة   ،)CIC( الكندية  والهجرة 

الكندية )CBSA(. وتلعب كل من هذه  الحدود 

الالجئني.           اإلدارات دوراً مهاًم يف حامية 

دامئة  حلول  إيجاد  إىل  السعي  كــان  ولطاملا 

قضايا  حول  الكندي  الحوار  من  جزًء  للنازحني 

إنشاء  تم   2007 فرباير/شباط  ويف  الالجئني. 

املعني  اإلدارات  بني  املشرتك  العامل  الفريق 

عىل  كندا  ملساعدة  املطولة  اللجوء  بحاالت 

ومنذ  الحاالت.  لتلك  فعال  بشكل  االستجابة 

إنشائه والفريق العامل ينظر إىل األدوات املتوفرة 

أو  توفر  عدم  من  الرغم  وعىل  كندا.  متناول  يف 

الحاالت،  األدوات يف كل حالة من  جدوى جميع 

األدوات  من  مخزون  توفر  بأن  شعور  ساد  فقد 

حلول  إيجاد  يف  املشاركة  عىل  كندا  سيساعد 

واستعرض  املطولة.  اللجوء  حاالت  لبعض  شاملة 

لتسوية  السابقة  الجهود  كذلك  العامل  الفريق 

من  االستفادة  أجل  من  املطولة  اللجوء  حاالت 

األكادمييون  ساهم  كام  وإخفاقاتها.  نجاحاتها 

ووجهات  بــخــربات  املــدين  املجتمع  وممثلو 

من  وسيبقون  املناقشات  هذه  يف  قيمة  نظر 

هذه  من  وباالستفادة  املهمني.  املصلحة  أصحاب 

ببناء  حالياً  الكندية  الحكومة  تقوم  املعلومات، 

لتوجيه  القاعدة  ومتسع  متكامل  حكومي  نهج 

املطولة.  اللجوء  لحاالت  الكندية  االستجابة 

الكندية األدوات  فهم 

عىل  الكندية  الحكومة  النهج  هذا  ساعد  لقد 

هي   - مهمة  مجاالت  ثالثة  يف  خرباتها  يف  النظر 

الالجئني،  توطني  وإعادة  والتنمية  الدبلوماسية 

املساهمة  تشكل  مــرتابــطــة  عــنــارص  ــي  وه

اللجوء  لحاالت  شاملة  حلول  إيجاد  يف  الكندية 

املطولة.  

لوزارة  الرئيسية  املهمة  تتمثل  الدبلوماسية: 

ضامن  يف  الشؤون الخارجية والتجارة الدولية 

القيم  تعكس  الكندية  الخارجية  السياسة  أن 

الكندية وتعزز مصالح كندا الوطنية. وملا كانت 

مخاطر  عىل  تنطوي  املطولة  اللجوء  حاالت 

اإلنسان  لحقوق  وانتهاكات  بالحامية  تتعلق 

اإلنسانية،  بالكرامة  تتعلق  أساسية  وقضايا 

لالجئني  الدامئة  الحلول  إيجاد  تشجيع  فإن 

الذين طال أمد لجوئهم يتفق مع اهتامم كندا 

الالجئني.  ومساعدة  بحامية  والدائم  اإلنساين 

عىل  يقوم  نهج  لدعم  املبذولة  الجهود  وتشكل 

الحقوق وتشجيع الدول األصلية لالجئني ودول 

القانون  مبوجب  التزاماتهم  احرتام  إىل  اللجوء 

اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وقانون 

الخارجية  السياسة  من  أساسياً  جانباً  الالجئني 

الكنديون  املسؤولون  سعى  وقد  الكندية. 

اللجوء  حاالت  عىل  الضوء  تسليط  إىل  بنشاط 

عىل  وشــددوا  الــدويل،  املستوى  عىل  املطولة 

إيالء أهمية قصوى إليجاد حلول دامئة  رضورة 

تكون  أن  املمتدة، وعىل رضورة  األزمات  لهذه 

القانون  وسيادة  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية 

يف قلب الجهود طويلة األمد للحد من تدفقات 

األساسية  العنارص  تكون  وأن  الهائلة   الالجئني 

ألزمتهم.       النهايئ  الحل  يف 

حول  دبلوماسياً  حـــواراً  كندا  تجري  كــام 

وحول  املضيفة  ــدول  ال مع  الالجئني  قضايا 

بلدانهم  مع  إدماجهم  وإعادة  عودتهم  سبل 

الفرق  يف  ريــادي  بدور  واضطلعت  األصلية، 

املطولة  اللجوء  حاالت  ببعض  املعنية  األساسية 

بالالجئني  املعني  األســـايس  الفريق  )مثل 

عىل  الضوء  وسلطت  نيبال1(،  يف  البوتانيني 

حاالت اللجوء املطولة يف الجمعية العامة لألمم 

تشارك  كام  األمريكية.  الدول  ومنظمة  املتحدة 

بإعادة  املعني  العامل  الفريق  يف  بنشاط  كندا 

لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية  التابع  التوطني 

الدبلومايس  الحوار  أن  كندا  وتدرك  الالجئني. 

اللجوء  حاالت  عىل  الرتكيز  يكثف  أن  ميكن 

األطراف  متعددة  املناقشات  خالل  املطولة 

مرحلة  يف  اإلعامر  وإعادة  السالم،  بناء  حول 

والتنمية،  املبكر،  واإلنعاش  النزاع،  بعد  ما 

وحقوق اإلنسان، وتدرك كذلك أهميته يف دعم 

قيام  وتشجيع  املتحدة،  األمم  داخل  اإلصالح 

اإلنسانية،  االستجابة  مجال  يف  أفضل  تعاون 

والتنمية.   اإلغاثة  بني  الفجوة  وتجسري 

التنمية  اإلنسانية: وكالة  واملساعدة  التنمية 

الرائدة  الكندية  الوكالة  هي  الكندية  الدولية 

يف مجال التنمية واملساعدة اإلنسانية، ويف هذا 

مهمة  لدعم  األسايس  التمويل  تقدم  السياق 

مبا يف  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

الدامئة  الثالثة  الحلول  تنفيذ  إىل  السعي  ذلك 

واالندماج  الوطن  إىل  الطوعية  العودة  وهي   -

العديد  بأن  وإدراكاً  التوطني.  وإعادة  املحيل 

مفوضية  تديرها  التي  الحالية  العمليات  من 

عىل  تعتمد  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 

االحتياجات  لتلبية  املانحة  الجهات  متويل 

هذه  إدراج  تــم  فقد  لــالجــئــني،  األســاســيــة 

اإلنسانية،  املساعدات  ميزانية  يف  العمليات 

للتمويل  الرئييس  املصدر  أيضاً  تكون  التي 

للعودة  محددة  عمليات  املفوضية  تنفذ  عندما 

نهج شامل.  عند وضع  أو  االندماج  وإعادة 

العامليني  والسالم  األمــن  صندوق  يتوىل  كام 

والتجارة  الخارجية  الشؤون  ــوزارة  ل التابع 

ملنع  والتشغيلية  املالية  املوارد  توفري  الدولية 

وعمليات  لألزمات،  واالستجابة  النزاعات، 

يف  االستقرار  وتحقيق  املدنيني،  السالم، وحامية 

بوجه  الصندوق  هذا  ويفيد  الهشة.  البلدان 

املبارشة  األســبــاب  بعض  معالجة  يف  خــاص 

تشجع  التي  الظروف  وخلق  الالجئني  لتدفق 

عودة الالجئني وإعادة اندماجهم بشكل ناجح. 

دعم  للربامج  الرئيسية  املجاالت  وتتضمن 

والعدالة  الوساطة،  وجهود  السالم  عمليات 

إنفاذ  ودعم  املصالحة،  ومبادرات  االنتقالية 

وتعزيز  السالم،  عمليات  قدرات  وبناء  السالم 

حامية  اسرتاتيجيات 

 النهج الحكومي الكندي املتكامل

والبحث عن حلول شاملة
أديل ديون  

استجابًة منها للطبيعة املعقدة لحاالت اللجوء املطولة، تعمل الحكومة الكندية حالياً عىل تطوير نهج 
حكومي متكامل” يرتكز عىل مجاالت خرباتها املحددة وأولويات سياستها. 
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األرضية  األلــغــام  ــار  آث مــن  والــحــد  املدنيني، 

والخفيفة.   الصغرية  واألسلحة 

تقليدية،  ــرث  األك التنمية  مجال  يف  ـــرياً،  وأخ

يف  املستدامة  التنمية  عىل  دعمها  كندا  تركز 

تكون  حتى  النامية  البلدان  من  محدود  عدد 

تحرص  أن  بالرضورة  وليس  أعمق.  مشاركتها 

يف  الالجئني  إدراج  عىل  لالجئني  املضيفة  الدول 

العديد  لوجود  نظراً  التنموية،  أولوياتها  سلم 

تشجع  لذا  حاًل.  تنتظر  التي  األخرى  القضايا  من 

يف  لالجئني  املضيفة  املناطق  تضمني  عىل  كندا 

تقديم  يتم  بحيث  الفقر  من  الحد  اسرتاتيجيات 

والالجئني  املضيفة  املجتمعات  تفيد  مساعدات 

الوفاء  املضيفة عىل  الدولة  السواء، وتساعد  عىل 

لعام  الالجئني  اتفاقية  مبوجب  مبسؤولياتها 

.1951

والهجرة  املواطنة  وزارة  التوطني: تعمل  إعادة 

القانونية  الهجرة  وإدارة  تسهيل  عىل  الكندية 

اللجوء  نظام  عن  كذلك  مسؤولة  وهي  كندا،  إىل 

بحامية  املتعلقة  واملسائل  كندا  لدولة  الداخيل 

لها  وكندا  توطينهم.  إعادة  ذلك  يف  مبا  الالجئني، 

خالل  من  لالجئني  الحامية  توفري  يف  طويل  باع 

تتباحث  أنها  كام  التوطني،  وإعادة  اللجوء  نظام 

إعادة  استخدام  كيفية  يف  ــرى  أخ دول  مــع 

اللجوء  التوطني بشكل أكرث اسرتاتيجية يف حاالت 

“االستخدام  الدويل  املجتمع  عّرف  وقد  املطولة. 

االستخدام  بأنه  التوطني”  إلعادة  االسرتاتيجي 

فوائد  تحقق  بطريقة  التوطني  إلعادة  املخطط 

مبارشة أو غري مبارشة ألشخاص غري الذين يجري 

يعاد  ال  الذين  لالجئني  أي   – توطينهم  إعادة 

الالجئني،  تستضيف  التي  للدولة  أو  توطينهم، 

نطاقاً.     األوسع  الحامية  لنظام  أو 

حلول  عن  بحثها  الحكومية: يف  غري  األدوات 

كندا  تستطيع  املطولة،  اللجوء  لحاالت  شاملة 

االستفادة أيضاً من قوة مجتمعها املدين سواء يف 

الشتات  جامعات  وبعض  الخارج،  يف  أو  الداخل 

عانت  أن  سبق  والتي  كندا  يف  املقيمة  النشطة 

مختلف  وكذلك  املطولة،  اللجوء  حــاالت  من 

الكندي.  الخاص  القطاع  يف  الفاعلة  الجهات 

املشاركة  مبادئ 

شاملة،  حلول  إيجاد  يف  مساهمتها  معامل  لرسم 

يف  والسابقة  الحالية  املامرسات  كندا  بحثت 

وحددت  املطولة،  اللجوء  حاالت  مع  التعامل 

يف  تضمينها  ينبغي  التي  األساسية  املبادئ  بعض 

دعمها:   كندا  تنوي  التي  العمليات 

ينجح  ليك  الرشكاء:  من  متنوعة  مجموعة 

األطراف  متعدد  يكون  أن  يجب  نهج،  أي 

من  مختلفة  أنواع  يشمل  وأن  والقطاعات، 

األطراف  متعددة  كاملؤسسات   - الرشكاء 

املدين  واملجتمع  واألكادمييني  والدول 

يرشك  وأن   – الحكومية  غري  واملنظامت 

يف  العاملة  الجهات  من  واسعة  مجموعة 

وحقوق  والتنمية،  واألمن،  السالم  مجاالت 

التوطني.  وإعادة  والدبلوماسية،  اإلنسان، 

املتبع  النهج  يكون  أن  النهج: ينبغي  نوع 

تعاونياً  نهجاً  الشاملة  الحلول  من  حل  لكل 

من  مجموعة  ليشمل  وتشاركياً،  وجامعاً 

حيث   – أنفسهم  الالجئون  فيهم  مبا  الفاعلني 

لتنفيذها  وقت  إىل  الدامئة  الحلول  تحتاج 

السنوات.   متعدد  التزام  مع   –

تحديد  مبكان  األهمية  املسبقة: من  الرشوط 

اللجوء  أزمات  لتسوية  املناسب  الوقت 

املسبقة  الرشوط  بعض  وتشتمل  املطولة. 

مفوضية  عىل: قيادة  الشاملة  الحلول  إليجاد 

العملية  لهذه  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 

الشامل  الحل  وتخطيط  تحديد  يف  تساعد  يك 

من  أكرث  أو  حل  وتوافر  األمام؛  إىل  ودفعه 

الوصول  للجميع  ميكن  التي  الدامئة  الحلول 

ووجود  للمسؤولية؛  املانحني  وتقاسم  إليها؛ 

الدولة ومسؤولية  أو قيادة  السياسية  اإلرادة 

اللجوء،  بلدان  أو  األصلية  البلدان  يف  الدولة 

غياب  و/أو  بالحامية  تتعلق  مخاوف  ووجود 

التسوية؛  رسعة  يتطلب  مام  الجاهزة  الحلول 

وكذلك وجود عوامل خارجية قد تساعد عىل 

أو  الثالثية،  اللجان  مثل  الحلول،  أحد  تسهيل 

السالم.     عمليات  أو  السيايس  التغيري 

هذه  اتباع  من  ستستفيد  حالة  كل  أن  حني  ويف 

اللجوء  حــاالت  من  حالة  كل  أن  إال  املبادئ، 

خصيصاً  مصممة  حلوالً  كذلك  تتطلب  املطولة 

الجميع.  يناسب  ال  الواحد  فالحل  لسياقها. 







لخامتة ا

إيجاد  عىل  مبفردها  واحدة  جهة  تقدر  ال  مثلام 

متلك  فال  املطولة،  اللجوء  حاالت  من  لحالة  حل 

األدوات  كل  كندا  يف  واحــدة  حكومية  إدارة 

حرَّك  فقد  فعالة.  استجابة  لتحقيق  الالزمة 

لكندا  تتيح  عملية  الشامل”  “الحكومي  النهج 

تسوية  يف  بها  ستشارك  التي  األدوات  إىل  النظر 

من  االستفادة  خالل  من  املطولة  اللجوء  أزمات 

بها  تتمتع  التي  القوة  ومواطن  الرسمية  املهامت 

املختلفة.   اإلدارات 

إليجاد  املبذولة  الجهود  يف  الحايل  الزخم  إن 

املطولة  اللجوء  لحاالت  ودامئــة  شاملة  حلول 

يستطيع  دعمه.  وينبغي  لالهتامم  مثري  زخم  هو 

العادية.  غري  الصعوبات  عىل  التغلب  الالجئون 

وتصميمهم  وشجاعتهم  الذايت  اكتفاءهم  فإن 

هذه  ورغم  اإلنسانية.  الروح  صمود  عىل  دليل 

املساعدة  إىل  نزحوا  الذين  هؤالء  يحتاج  القوة، 

الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  دامئــة.  حلول  إليجاد 

املفوضة  الكندية  الحكومة  إدارات  تؤكد 

بالعمل  التزامها  عىل  الالجئني  ومساعدة  بحامية 

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  مع  بالتعاون 

ميكن  طرق  إليجاد  الرشكاء  من  وغريها  الالجئني 

وتنفيذ  إيجاد  يف  تساهم  أن  خاللها  من  لكندا 

املطولة.   اللجوء  لحاالت  شاملة  حلول 

ملكتب  العام  املدير  هي  ديون  أديل 

الشؤون  بوزارة  اإلنسان  وحقوق  الدميوقراطية 

ورئيس  الكندية  الخارجية والتجارة الدولية 

اللجوء  بحاالت  املعني  الدويل  العامل  الفريق 

يرجى  املعلومات  من  املطولة.  للمزيد 

التايل:  اإللكرتوين  العنوان  عىل   املراسلة 

 .jessie.thomson@international.gc.ca

املعني بالالجئني البوتانيني يف نيبال  األسايس  الفريق  يتألف   .1
وأسرتاليا  وكندا  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  من 
املتحدة. والواليات  والرنويج  ونيوزيلندا  وهولندا  والدمنارك 

تشكل إعادة التوطني 
إحدى جوانب حل 

العودة الشامل. 
وتعمل املنظمة 
الدولية للهجرة 

عىل مساعدة هؤالء 
الالجئني البوتانيني 

عىل االستقرار يف كندا 
ويف دول أخرى.
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الالجئني  من  باملائة   98 من  يقرب  ما  أن  القول  ميكننا 

يف أفريقيا اليوم يعيشون حاالت مطولة من اللجوء مام 

عدد  أكرب  إلنهاء  الجهود  تضافر  إىل  رضورة  عىل  يؤكد 

ممكن من هذه الحاالت.

تضم القامئة التي أعدتها مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

لجوء  حالة  يعيشون  الذين  الالجئني  لحرص  الالجئني 

 25000 من  أكرث  يعيشها  التي  الحالة  )وهي  مطولة 

يف  سنوات(  خمس  عن  تزيد  ملــدة  املنفى  يف  الجــئ 

من  الجئ  مليون   2.3 الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

مثانية بلدان هي أنغوال، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا 

وإريرتيا،  الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية  الوسطى، 

ويف  والجنوب(.  )دارفور  والسودان  والصومال،  وليبرييا، 

حني أن الرتكيز عىل حاالت اللجوء املطولة هو أمر تفرضه 

أعداد هؤالء الالجئني وتأثريهم عىل املجتمعات املضيفة، 

جامعات  عن  الرتكيز  تشتيت  عدم  كذلك  املهم  فمن 

تعيش  زالت  ما  التي  بكرثة  واملنترشة  الصغرية  الالجئني 

والحرض.  الريف  من  كل  يف  النزوح  من  مطولة  حاالت 

ويضم هذا التعريف األوسع الجئني من 13 دولة أخرى 

العاج،  وساحل  وغانا،  الكونغو،  وجمهورية  تشاد،  هي: 

وإثيوبيا، وموريتانيا، وناميبيا، ورواندا، والسنغال، وتوغو، 

وأوغندا.

وقد مرت ديناميكيات النزوح واتجاهات حركة الالجئني 

بتطورات ملحوظة منذ بدأت املفوضية أعاملها يف أفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى يف حقبة الستينات. ويف البداية، 

نضال  وجود  إىل  الغالب  يف  يرجع  الالجئني  فرار  كان 

سبباً  املدنية  الرصاعات  أصبحت  ذلك،  وبعد  تحريري. 

منتصف  يف  ذروتها  إىل  األعداد  ووصلت  للفرار.  رئيسياً 

يعيشون  أفريقي  مليون   7 حوايل  كان  حني  التسعينات 

الجنسيات  نصف  تعد  مل  واليوم  كالجئني.  املنفى  يف 

تعيش حاالت  التي  املجموعات  أكرب  كانت تشكل  التي 

مطولة من اللجوء آنذاك تندرج يف القامئة. وقد ُتشطب 

جنسيات أخرى قريباً بسبب تعزيز السالم وإيجاد حلول 

ألزمة الالجئني.

ويف الفرتة بني عامي 1993 و2007، متكن أكرث من 2.9 

مليون شخص يف أفريقيا من العودة إىل موطنهم األصيل. 

كام جاءت االنخفاضات يف إجاميل تعداد الالجئني نتيجة 

 الحلم بنهاية الترشد والنزوح يف

جنوب الصحراء الكربى
ماريون كامارا

يخلـِّف النزوح أثرا ًبالغا ًعىل الدارفوريني بسبب طابع اإلبادة الجامعية الذي يتسم به العنف هناك 
والذي ال يؤثر عىل تلك املاليني من النازحني الحاليني التي عانت من العنف نفسها وحسب وإمنا 

سيستمر يف صياغة حياة الدارفوريني ألجيال قادمة.

العودة الطوعية لالجئني من سرياليون من ليبرييا. متوز/يوليو 2004
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أكرث  توطني  أعيد  حيث  ثالث،  بلد  يف  التوطني  إلعادة 

املتاحة  الفرص  أما  الفرتة.  من 182500 شخص يف نفس 

الالجئني يف  من  لكثري  حاًل  كان  الذي   - املحيل  لالندماج 

القرن  الثامنينات – فقد تضاءلت عند نهاية  املنطقة يف 

العرشين. غري أن هناك عالمات مشجعة عىل أن استقرار 

أخرى  مرة  أصبح  اللجوء  بلدان  دائم يف  بشكل  الالجئني 

خياراً متاحاً لعدد كبري من الالجئني.

الالجئون املتبقون

الذين  املتبقني  الالجئني  مجموعات  أصغر  بني  يوجد 

وأفراد  جامعات  اللجوء  من  مطولة  حاالت  يعيشون 

أفريقية،  بلدان  عدة  من  متفرقة  أنحاء  يف  موزعون 

األصلية  بلدانهم  غري  أخرى  بلدان  إىل  لجأوا  قد  وكانوا 

قبل سنوات عديدة. ويحتاج تحديد الحلول املالمئة لهم 

الغانيون  فالالجئون  الخاصة.  ألوضاعهم  جيد  فهم  إىل 

الذين وفدوا إىل توغو يف الثامنينات قد اندمجوا بالفعل 

اجتامعياً واقتصادياً وبدأت جامعات أخرى مثل الالجئني 

الكونغوليني املقيمني يف الغابون التحرك يف هذا االتجاه. 

يف  كينيا  إىل  لجأوا  الذين  اإلثيوبيني  لالجئني  بالنسبة  أما 

اآلن  الرئييس حتى  خيارهم  كان  فقد  التسعينات،  أوائل 

هو إعادة التوطني. وعىل صعيد آخر، قد يكون االندماج 

السودان،  إىل  فروا  الذين  لإلثيوبيني  متاحاً  خياراً  املحيل 

املناسب  الحل  لتحديد  توصيف  عملية  حالياً  وتجرى 

الالجئني  مثل  آلخرين  خياراً  العودة  تزال  وال  فرد.  لكل 

 10 من  أكرث  منذ  بتسوانا  يف  يعيشون  الذين  الناميبيني 

منذ  السنغال  يف  املقيمني  املوريتانيني  والالجئني  سنوات 

عام 1989.

والالجئون اإلريرتيون يف رشق السودان هم األطول وجوداً 

يف املنفى، حيث وصلت فرتة لجوء بعضهم إىل أكرث من 

40 عاماً. ويف ضوء محدودية فرص العودة الطوعية، فقد 

أحد  باعتباره  الذات  عىل  االعتامد  عىل  الرتكيز  انصب 

من  يعد  مل  الذي  املحيل،  لالندماج  السابقة  املتطلبات 

املحظورات. ويف أثيوبيا - حيث يوجد أكرث من 13 ألف 

الجئ إريرتي – يجري حالياً تنفيذ عملية واسعة النطاق 

إلعادة توطني هؤالء الالجئني.

األكرث  هي  الروانديني  الالجئني  ألزمة  الحلول  أن  ويبدو 

املنفى  يف  بقوا  ممن  الكثريون  يزال  ال  حيث  غموضاً 

يستبعدون إمكانية عودتهم. وقد اندمج الكثريون منهم 

متفاوتة،  بدرجات  اللجوء  بلدان  يف  واقتصادياً  اجتامعياً 

عىل  يعتمدون  زالوا  ما  الالجئني  من  كغريهم  ولكنهم 

اإلقامة. وتواصل مفوضية  للتمتع بحق  صفتهم كالجئني 

مع  كثب  عن  العمل  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 

الحكومة الرواندية وحكومات البلدان املضيفة والالجئني 

إليجاد  املمكنة  االحتامالت  جميع  الستكشاف  أنفسهم 

حلول والتشجيع عىل العودة حيثام أمكن أو عىل التحول 

من صفة الالجئ إىل صفة املقيم لتمكينهم من االندماج 

املحيل الكامل.

طي “صفحات اللجوء”

هناك رغبة يف اتباع نهج شامل للتوصل إىل حلول ألزمة 

من  مطولة  حاالت  يعيشون  زالــوا  ما  الذين  الالجئني 

قبول  زيادة  عىل  أكرب  بشكل  الرتكيز  يشمل  مبا  اللجوء، 

الالجئني  بأزمة  يتعلق  وفيام  املحيل.  االندماج  فكرة 

األنغوليني والليبرييني والسرياليونيني، تعمل املفوضية مع 

حكومات بلدانهم األصلية وبلدان لجوئهم لطي “صفحة 
اللجوء” يف تاريخ هذه البلدان.1

الالجئني  لجميع  حلول  إليجاد  مبرشة  فرص  وهناك 

األنغوليني. ففي حني تم االنتهاء رسمياً من عملية العودة 

الطوعية يف عام 2007، تعمل املفوضية وحكومة أنغوال 

عىل تطوير خطة شاملة تنص عىل العودة الطوعية لبعض 

الالجئني األنغوليني املتبقني يف جنوب أفريقيا، األمر الذي 

املحيل  االندماج  أمام  الطريق  فتح  إىل  بدوره  يؤدي  قد 

ونية  إرادة  وتشكل  العودة.  يف  يرغبون  ال  الذين  لهؤالء 

الالجئني اعتباراً أساسياً يف هذا الشأن.

وعىل الرغم من أن عمليات السالم يف بوروندي وجنوب 

السودان ال تزال هشة، فإن املفوضية تشعر بتفاؤل حذر 

لجميع الجئي  إليجاد حلول  املالمئة  الظروف  توافر  إزاء 

بوروندي وجنوب السودان. وقد عاد حتى اآلن ما يقرب 

من نصف مليون الجئ بوروندي إىل وطنهم، حيث ارتفع 

 .2006 عام  منذ  حاداً  ارتفاعاً  العودة  اختاروا  من  عدد 

عملية  تنتهي  أن  املتوقع  من  الحالية،  للتقديرات  ووفقاً 

املفوضية  تبذل  كام   .2009 عام  بنهاية  املنظمة  العودة 

جهوداً نشطة إلعادة توطني الالجئني، مبن فيهم مجموعة 

مكونة من أكرث من 8500 الجئ بوروندي من الجئي عام 
1972 الذين يعيشون يف مخيامت يف تنزانيا.2

من  أكرث  عاد  فقد  السودان،  جنوب  لالجئي  وبالنسبة 

نصف الذين فروا عرب الحدود. وتتوقع املفوضية أن يعود 

خالل عام 2009 نصف الجئي جنوب السودان الذين ما 

حوايل  عددهم  والبالغ  اللجوء  بلدان  يف  يعيشون  زالوا 

التي  البلدان  الحكومات يف  تعرض  ألف الجئ. ومل   125

لجأ إليها السودانيون االحتامالت املتاحة لالندماج املحيل 

حتى اآلن ولكن هناك مناقشات جارية يف هذا الشأن.

الحدودية  التوترات  لحل  الناجحة  الجهود  ساعدت  كام 

النيجرييني  غالبية  متكني  عىل  والكامريون  نيجرييا  بني 

الذين لجأوا إىل الكامريون من العودة إىل وطنهم. وتعمل 

انخفضت  التي   - املتبقية  املجموعة  مع  املفوضية حالياً 

عىل مر السنوات من 17 ألف شخص إىل أقل من 3000 

- عىل تحديد أفضل الحلول وطي صفحة اللجوء هذه.

رصاعات ال تنتهي

الالجئني  لبعض  غامضة  العودة  فرص  تزال  ال  ذلك  مع 

الذين تعاين بلدانهم من رصاعات رشسة. فبالنسبة لالجئي 

الكونغو ووسط أفريقيا ودارفور والصومال، يصعب التنبؤ 

أن  احتاملية  ولزيادة  الحالية.  السالم  مفاوضات  بنتائج 

تواصل  شاماًل،  اتفاقاً  إليه  التوصل  يتم  اتفاق  أي  يكون 

املفوضية الدعوة إىل إدراج كل من الالجئني والنازحني يف 

عمليات السالم. إذ سهلت املفوضية مشاركة الكونغوليني 

حوار  يف  الدارفوريني  ومشاركة  للسالم  غوما  مؤمتر  يف 

ومشاورات دارفور–دارفور وتستكشف حالياً االحتامالت 

املمكنة لتطبيق اليشء نفسه عىل الالجئني والنازحني من 

جمهورية أفريقيا الوسطى والصومال.

فروا  أشخاص  من  خليط  هم  الكونغوليون  والالجئون 

وآخرين  كاتانغا  إقليم  يف  الرصاع  جراء  السبعينيات  يف 

رشدتهم الحرب األهلية منذ عام 1996. وفرت املجموعة 

األوىل )نحو 11900 شخص( إىل أنغوال، حيث حققوا قدراً 

كبرياً من االندماج االجتامعي واالقتصادي ومن املتوقع أن 

يتمكنوا من الحصول عىل الجنسية األنغولية أو الحصول 

عىل إقامة دامئة كخطوة نحو التجنس النهايئ. والحل املتاح 

ملعظم الالجئني الكونغوليني الذين فروا يف التسعينات هو 

العودة إىل الوطن وقد عاد بعضهم بالفعل رغم الوضع 

البعض  توطني  إعادة  نحو  أيضاً  سعي  وهناك  املتفجر. 

وقد يكون االندماج املحيل خياراً للبعض اآلخر. وبالنسبة 

املفوضية  تركز  تشاد،  يف  املقيمني  أفريقيا  وسط  لالجئي 

عىل  االعتامد  عىل  قدرتهم  بناء  عىل  الجهود  ورشكاؤها 

الذات. ومن جهة أخرى، كانت إعادة التوطني حاًل مهاًم 

بالنسبة للصوماليني، حيث أعيد توطني أكرث من 75 ألف 

الجئ صومايل منذ عام 1996، رغم أن هذا العدد ضئيل 

مقارنة بإجاميل عدد الالجئني الصوماليني يف أفريقيا.

إىل  األوغنديون  الالجئون  فر  الثامنينات،  منتصف  ويف 

ولكن  كذلك  كينيا  وإىل  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية 

إىل  فروا  الذين  الالجئون  حقق  وقد  بكثري.  أقل  بأعداد 

الكونغو قدراً مقبوالً من االندماج االجتامعي واالقتصادي. 

فرص  استكشاف  عىل  الحكومة  مع  املفوضية  وستعمل 

االندماج املحيل ويف الوقت نفسه  استكشاف االحتامالت 

املمكنة لعودة الالجئني املوجودين يف الكونغو وكينيا.

الذين كانوا قد فروا عىل  التشاديون  كام نجح الالجئون 

الثامنينات  أوائل  بني  ما  الفرتة  يف  مختلفة  دفعات  عدة 

املناطق  يف  واقتصادياً  اجتامعياً  االندماج  وعام 2008 يف 

وجمهورية  والكامريون،  بنني،  يف  فيها  يعيشون  التي 

ونيجرييا،  والنيجر،  ومايل،  والغابون،  الوسطى،  أفريقيا 

الالجئني،  مجموعات  من  كغريهم  ولكنهم،  والسودان. 

الحصول  فرصة  لهم  أتيحت  لو  حاالً  أفضل  سيكونون 

عىل وضع قانوين مناسب يسهل اندماجهم محلياً بشكل 

دائم.

الخامتة

أيجاد  وحدهم  الالجئني  أو  مبفردها  للمفوضية  ميكن  ال 

جهود  مع  جهودهم  تتضافر  أن  يجب  إذ  دامئة.  حلول 

واملنظامت  األصلية(  والبلدان  املضيفة  )البلدان  الدول 

األفريقية متعددة األطراف واملجتمع الدويل بشكل عام. 
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ويف عام 2006، حدد الوزراء يف االجتامع الوزاري لالتحاد 

املستوى،  عايل  هدفاً  واغادوغو  يف  ُعقد  الذي  األفريقي 

األسباب  “ملعالجة  خاصة  قمة  عقد  إىل  دعــوا  حيث 

عىل  القضاء  أجل  من  القرسي  النزوح  ملشكلة  الجذرية 

هذه الظاهرة” يف القارة األفريقية. وتقدم القمة الخاصة 

لالتحاد األفريقي حول الالجئني والعائدين والنازحني التي 

من املقرر عقدها يف أواخر عام 2009 فرصة هامة لتعبئة 

اإليجابية  املبادرات  من  تستفيد  يك  األفريقية  الــدول 

حلول  إىل  والتوصل  دول  عدة  يف  اُتخذت  التي  األخرية 

دامئة لالجئني.

أو  محدودية  هو  الالجئني  جميع  بني  املشرتك  والعامل 

انعدام قدرتهم عىل السيطرة عىل حياتهم، وتبقى حياة 

لعقود  أحياناً   - ينتظرون  وهم  معلقة  منهم  الكثريين 

اإلنسانية  حقوقهم  اسرتجاع  إىل  ويتوقون   - طويلة 

ورمبا  مصائرهم.  تحديد  عىل  القدرة  وبعض  األساسية 

أبناء  نرى  أن  هو  للمشكلة  إيالماً  األكرث  البعد  يكون 

الالجئني يولدون ويرتعرعون يف منفاهم القرسي. ويتمثل 

جزء حيوي من مهمة االتحاد األفريقي يف حشد اإلرادة 

للنزوح  تعرضوا  الذين  األشخاص  ملنح  الالزمة  السياسية 

القرسي فرصة إليصال صوتهم.

شغلت ماريون كامارا سابقا منصب مديرة املكتب 

اإلقليمي ألفريقيا التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني )http://www.unhcr.org( يف الفرتة من 

أكتوبر/ترشين األول 2005 إىل مايو/أيار 2009. وتغشل 

اآلن منصب سفرية ليبرييا يف األمم املتحدة. للمزيد من 

.sharpe@unhcr.org :املعلومات يرجى الكتابة إىل

1.  أنظر كذلك مقال أليسرت بولتون حول غرب أفريقيا
2.  أنظر كذلك مقال جييس تومسون حول البورونديني املوجودين يف تنزانيا 

يف ص 36-35

توفر بروتوكوالت حرية التنقل التي وضعتها الجامعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا أساساً لتمكني الالجئني 

من  لجوئهم  مدة  طالت  الذين  وليبرييا  سرياليون  من 

امليض قدماً بحياتهم. 

باملعنى  حاًل  “الهجرة”  تعترب  ال  الطبيعية،  األحوال  يف 

لشؤون  املتحدة  األمــم  مفوضية  استخدمته  الــذي 

مؤقتاَ  إجــراًء  األحيان  أغلب  تشكل  حيث  الالجئني، 

الحامية  توفر  عدم  عىل  للتغلب  الالجئون  إليه  يلجأ 

أو املساعدة الكافية املتاحة لهم. لكن من املمكن أن 

توفر أحكام الربوتوكول املتعلق بُحرية تنقل األشخاص 

الربوتوكوالت  ، خصوصا  اإلقامة واالستقرار1  والحق يف 

حرية  “بروتوكوالت  باسم  املعروفة  اإلضافية  األربعة 

لدول  االقتصادية  الجامعة  اعتمدتها  التي  التنقل”، 

إحدى  من  انتقلوا  الذين  لالجئني  حاًل  أفريقيا،  غرب 

الدول  من  أخرى  دولة  يف  وأقاموا  األعضاء  الــدول 

يف  الحق  لالجئني  ومُينح  الجامعة.  هذه  يف  األعضاء 

االندماج  “حل”  نواة  يشكل  وهو  والعمل،  اإلقامة 

املحيل، مثلام مُينح ألي مواطن آخر يف دولة من دول 

األقل  عىل   - أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  الجامعة 

من الناحية النظرية. 

الجامعة االقتصادية لدول غرب 
التنقل أفريقيا وحرية 

1975عىل  عام  أفريقيا يف  غرب  دول  من   16 وقعت 

دون  االقتصادي  التكامل  تعزيز  هدفها  اتفاقية 

حرية  يف  التدريجية  الزيادة  خالل  من  اإلقليمي، 

عن  فضاًل  واألشخاص،  املال  ورأس  البضائع  تنقل 

دفع جهود الدول األعضاء الرامية إىل تحقيق السالم 

واألمن. ويف عام 1979 تم اعتامد الربوتوكول املتعلق 

مواطني  الربوتوكول  هذا  منح  وقد  التنقل.  بحرية 

دول “الجامعة” حق الدخول إىل أرايض أي من الدول 

بحوزتهم  تكون  أن  رشيطة  فيها  واإلقامة  األعضاء 

وثيقة سفر سارية وشهادة صحية دولية. إال أنه منح 

من  أي  دخول  رفض  يف  الحق  أيضاً  األعضاء  الدول 

مبوجب  دخولهم  املمنوع  “الجامعة”  دول  مواطني 

أن  الربوتوكول  وتوقع  العضو.  للدولة  املحيل  القانون 

السفر  هي  مراحل،  ثالث  إىل  التنفيذ  فرتة  تنقسم 

وأن  االستقرار،  وحق  اإلقامة  وحق  تأشرية  بدون 

مرحلة خمس سنوات.  كل  تستمر 

تم  التي  اإلضافية  األربعة  الربوتوكوالت  فرضت  وقد 

التزامات  الفرتة بني عامي 1985 و1990  اعتامدها يف 

عىل الدول األعضاء ومنها:

إصدار وثائق سفر سارية ملواطنيها،2

لغرض  اإلقامة  حق  الجامعة  دول  مواطني  منح 

بذلك  والقيام  للدخل  مدرة  عمل  فرصة  إيجاد 

العمل،3

يتم  الذين  لألشخاص  الالئقة  املعاملة  ضامن 

طردهم،

عدم طرد مواطني دول الجامعة طرداً جامعياً،

التي  األسباب  عىل  الفردي  الطرد  أسباب  قرص 

أو  العام  النظام  أو  القومي  باألمن  تتعلق 

األخالقيات أو الصحة العامة أو عدم استيفاء أحد 

الرشوط األساسية لإلقامة. 











جاءت  التي  املشجعة  األحكام  لهذه  الرئييس  والعيب 

يف بروتوكوالت حرية التنقل هو أنها غري معروفة أو ال 

يتم تنفيذها. من الناحية النظرية، فإن جميع املراحل 

الثالث هي مراحل مكتملة، كام أن الحقوق املنصوص 

الذي  القانون  التنقل هي  عليها يف بروتوكوالت حرية 

يحكم املنطقة. أما يف الواقع، فلم ينَفذ بالكامل سوى 

املرحلة األوىل من املراحل الثالث. 

ويف حني أن املالحظات تركز بوجه عام عىل ما مل يتم 

تحقيقه، فمن املهم االعرتاف مبدى أهمية السفر بدون 

مصدراً  التأشريات  رسوم  وتشكل  املنطقة.  يف  تأشرية 

عن  األعضاء  الحكومات  عنه  تنازلت  للدخل  محدوداً 

الهجرة  وزارات  افتقار  من  الرغم  وعىل  منها.  رىض 

أنظمة  وغياب  املوارد،  إىل  الحدود  مراقبة  وإدارات 

ظاهرة  وانتشار  والخروج،  الدخول  لتسجيل  جيدة 

املرحلة  فإن  الرشاوى،  عىل  الحدود  مسؤويل  حصول 

عرب  بالكامل  تنفيذها  يتم  الربوتوكوالت  من  األوىل 

العام  الوعي  ارتفاع مستوى  املنطقة. ويرجع ذلك إىل 

بحق السفر بدون تأشرية. أما حق الجميع يف اإلقامة 

معروف  غري  فهو  األخرى،  الجامعة  دول  يف  والعمل 

بوجه عام، ولكن بعد تنفيذ املرحلة األوىل عىل نطاق 

تنفيذ  واسع، هناك أسباب عديدة تدعونا إىل افرتاض 

توفر  حال  يف  كاماًل  تنفيذاً  والثالثة  الثانية  املرحلتني 

املوارد واإلرادة. 

الجامعة االقتصادية لدول 
غرب أفريقيا والالجئون

التنقل  بحرية  املتعلقة  والربوتوكوالت  االتفاقية  إن 

التي اعتمدتها الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

ال  نفسه  الوقت  يف  وهي   – لالجئني  صكوكاً  ليست 

الجامعة  أصدرت  وقد  الالجئني.  صكوك  مع  تتعارض 

معاملة  عىل  الالجئني  حصول  ضامن  عىل  ينص  بياناً 

مبوجب  اآلخرين  الجامعة  مواطني  مع  متساوية 

بروتوكوالت حرية التنقل. 

االندماج املحيل يف غرب أفريقيا
أليسرت بولتون

يخلـِّف النزوح أثرا ًبالغا ًعىل الدارفوريني بسبب طابع اإلبادة الجامعية الذي يتسم به العنف هناك 
والذي ال يؤثر عىل تلك املاليني من النازحني الحاليني التي عانت من العنف نفسها وحسب وإمنا 

سيستمر يف صياغة حياة الدارفوريني ألجيال قادمة.
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جذابة  التنقل  حرية  بروتوكوالت  أحكام  وتعترب 

ملا  أفريقيا  غرب  يف  الالجئني  من  للكثري  بالنسبة 

مع  آمن  بشكل  والعمل  اإلقامة  يف  حق  من  تكفله 

يف  مهم  أمر  وهذا  األصلية.  بجنسيتهم  االحتفاظ 

من  العديد  يف  املفروض  الجنسية  ازدواج  منع  ضوء 

التي  التجنس  عروض  من  الرغم  وعىل  املنطقة.  دول 

قدمتها بعض دول غرب أفريقيا لالجئني من سرياليون 

الدولتني  هاتني  من  الالجئني  أغلب  فإن  وليبرييا، 

األصلية.  بجنسيتهم  االحتفاظ  فّضلوا 

العودة  حل  كان  الدامئة،  الثالثة  الحلول  بني  ومن 

عىل  بالفعل  تطبيقه  تم  قد  الوطن  إىل  الطوعية 

غرب  يف  املوجودين  والليبرييني  السرياليونيني  الالجئني 

يف  التوطني  إعــادة  حل  مثل  ذلك  يف  مثله  أفريقيا، 

دولة ثالثة. عالوة عىل ذلك، كان الالجئون عىل دراية 

خالل  من  االنتهاء  عىل  أوشكت  كالجئني  صفتهم  بأن 

العملية املعروفة باسم “الوقف” التي يسقط مبوجبها 

الدولية.  واملساعدة  الحامية  عىل  الحصول  يف  حقهم 

عملية  قبل  املحيل  االندماج  تطبيق  بدء  أصبح  لذا 

“الوقف” حاًل منطقياً. 

هي  العوامل،  من  مزيج  أدى  نفسه،  الوقت  ويف 

االقتصادي  األداء  وتحسن  واالستقرار  السالم  عودة 

من  املزيد  يف  والرغبة  الجامعة  دول  من  العديد  يف 

للحقوق  التبادلية  والطبيعة  اإلقليمي  التكامل 

املمنوحة مبوجب بروتوكوالت حرية التنقل، إىل خلق 

غرب  يف  الحكومات  قبل  من  الحل  لهذا  جديد  قبول 

أفريقيا. 

قدمتها  التي  املحيل  االندماج  مبادرة  ركــزت  وقد 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لصالح الالجئني 

التي كانت  الدول السبع  السرياليونيني والليبرييني عىل 

تضم أكرب عدد من هؤالء الالجئني وهي: ساحل العاج 

وغامبيا وغانا وغينيا وليبرييا ونيجرييا وسرياليون. 

أوالً،  املبادرة.  ه هذه  وهناك ثالثة مبادئ هامة توجِّ

إقليمي، مام  أساس  الجهود عىل  إىل هذه  ُينظر  كان 

لربوتوكوالت  الخاصة  اإلقليمية  الطبيعة  عىل  أكد 

االقتصادية  الجامعة  وضعتها  التي  التنقل  حرية 

من  االستفادة  أيضاً  وحقق  أفريقيا،  غرب  لدول 

النشطة  اإلقليمية  املنظمة  لهذه  القوي  التأييد 

عليها  املنصوص  الحقوق  تعزيز  خالل  ومن  للغاية. 

الفور  عىل  االتفاقية  استطاعت  الربوتوكوالت،  يف 

توفري قدر من التبادل بني دولتني من الدول املعنية. 

من  االستفادة  السرياليونيون  الالجئون  يستطيع  إذ 

الالجئون  يستطيع  بينام  ليبرييا  يف  املبادرة  تطبيق 

سرياليون،  يف  تطبيقها  من  االستفادة  الليبرييون 

أسخياء.  ليكونوا  للبلدين  حافزاً  أعطى  ما  وهو 

يحملها  التي  املنافع  عىل  مثاالً  املبادرة  قدمت  كام 

األقل  عىل  أو   – الجامعة  دول  ملواطني  املستقبل 

حافزاً  أعطى  مام   – بشائرها  عىل  ملموساً  دلياًل 

كذلك.   سخية  لتكون  األخرى  للدول 

ال  حتى  فردية  وليست  مجتمعية  مبادرة  فهي  ثانياً، 

تكون  قد  التي  املضيفة  الشعوب  عن  املنافع  متنع 

وتقديراً  الالجئني  احتياجات  قدر  بنفس  احتياجاتها 

منها لسخائهم غري العادي خالل فرتات زمنية قد تصل 

يف بعض الحاالت إىل عرشين عاماً. 

الذي  الحد  إىل  ليس  ولكن  ما،  حد  إىل  تم  قد  ثالثاً، 

كان متوقعاً يف األصل، إدراج املبادرة يف خطط التنمية 

تلك  تضمني  إىل  السعي  من  بدالً  الوطنية  واألوليات 

الخطط واألولويات يف املبادرة. 

لعدد  مامثل  الُنهج  من  عدد  وجود  من  الرغم  وعىل 

حرية  بروتوكوالت  أن  إال  املبادرة،  يف  املشاركة  الدول 

العنارص  فيها  تظهر  منها، كام  كل  يف  تظهر  التنقل 

التالية:

منح وضع قانوين آمن )مبعنى منح وضع غري وضع 

الالجئ مبا يشمله من حق يف اإلقامة والعمل(
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املجتمعية  لألنشطة  السنوات  متعدد  دعم  توفري   

وبناء  الذات  عىل  االعتامد  تنمية  إىل  الهادفة 

القدرات  

إعادة التأهيل البيئي للمناطق املتأثرة بالالجئني 

التأكيد عىل مشاركة الوكاالت األخرى

ويف سرياليون، ركزت املبادرة عىل مجموعة واسعة من 

الالجئني ثم جمعتها مع مجموعة واسعة من  مهارات 

احتياجات املجتمعات املضيفة من خالل توزيع الالجئني 

بطريقة مخَططة. وسيتمتع الالجئون الليبرييون الذين 

لهم  تكفلها  التي  الحقوق  بكامل  املجتمع  يف  اندمجوا 

الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. 

وضع  إىل  الالجئني  انتقال  رشوط  ُحِددت  نيجريا،  ويف 

قانوين بديل يف اتفاقية تفصيلية متعددة األجزاء وقعتها 

األمم  ومفوضية  وليبرييا  وسرياليون  نيجرييا  من  كل 

لدول  االقتصادية  والجامعة  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

الحكومة  وافقت  االتفاقية،  هذه  ويف  إفريقيا.  غرب 

وتصاريح  للتجديد  قابلة  إقامة  منح  عىل  النيجريية 

وسرياليون  ليبرييا  حكومتا  لالجئني، ووافقت  عمل 

الالجئني  من  ملواطنيهام  سفر  جــوازات  إصــدار  عىل 

يف  االندماج  يف  يرغبون  الذين  نيجرييا  يف  املوجودين 

صدرت  الذين  الالجئون  يرتدد  ومل  النيجريي.  املجتمع 

اإلجراء  هذا  بأن  اإلقرار رصاحًة  يف  سفر  جوازات  لهم 

يضعهم مرة أخرى تحت حامية بلدهم األصيل وبذلك 

مل يعودوا بحاجة إىل حامية دولية. ووافقت مفوضية 

تكاليف  دعم  عىل  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 

التصاريح وجوازات السفر. 

التحديات التي ووجهت

إن إحدى الصعوبات التي ووجهت حتى اآلن يف تنفيذ 

جانب  من  االهتامم  قلة  هي  املحيل  االندماج  مبادرة 

حتى  املحيل،  االندماج  أن  الكثريون  يرى  إذ  الالجئني. 

مع توفري الحق يف اإلقامة والعمل، هو الجائزة الثانية، 

بينام يرون أن إعادة التوطني يف بلد ثالث، مهام كانت 

غري محتملة، هي الجائزة األوىل. 

فإن  محلياً،  االندماج  يف  الراغبني  لالجئني  بالنسبة  أما 

املشكلة هي أن الحقوق الواردة يف بروتوكوالت حرية 

التي اعتمدتها الجامعة االقتصادية لدول غرب  التنقل 

ملدة  تأشرية  بدون  السفر  يف  الحق  بخالف  أفريقيا، 

عىل  مفهومة  أو  معروفة  غري  حقوق  هي  يوماً،   90

املكَلفني  الحكوميني  املسؤولني  بني  حتى  واسع،  نطاق 

يف  ضعف  نقطة  هناك  ذلك،  إىل  بتنفيذها.  باإلضافة 

تقديرها  حسب  للدول  يحق  أنه  وهي  الربوتوكوالت 

بدخول  املواطنني  لغري  مسموحاً  كان  إذا  ما  تحدد  أن 

عىل  الدول  توافق   - أن  وإىل   - مل  وما  ال.  أم  أراضيها 

بالدخول  السامح  لـ)عدم(  املحِددة  األسباب  تكون  أن 







العام  بالنظام  تتعلق  التي  األسباب  عىل  مقترصة 

والصحة العامة واألمن العام والتي أوصت بها الجامعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، سيؤدي لجوء الدول إىل 

السامح  لعدم  تعسفية  أو  للغاية  عريضة  أسس  وضع 

بالدخول إىل أراضيها إىل تقويض الحقوق التي تكفلها 

الربوتوكوالت. 

فإن  واحرتامها،  الربوتوكوالت  تنفيذ  تم  ما  إذا  وحتى 

غرب  لدول  االقتصادية  الجامعة  تكفلها  التي  الحقوق 

أعضاء  غري  دول  من  لالجئني  حلوالً  تقدم  ال  أفريقيا 

يف الجامعة، وال توجد أي خطط حالية لتوسيع نطاق 

ويف  أخرى.  مناطق  من  الالجئني  لتشمل  الربوتوكوالت 

الشديد عىل  الرتكيز  يؤدي  أن  الحقيقة، هناك خطورة 

اتباع نهج وحل إقليمي إىل تعريض األشخاص من خارج 

املنطقة، مبن فيهم الالجئون، إىل التمييز واإلقصاء.  

مالحظات للميض قدماً 

هناك اهتامم متزايد من قبل منظامت إقليمية أخرى 

بدراسة إمكانية تطبيق مبادرات اندماج مشابهة لهذه 

املبادرة عىل خطتهم الخاصة بحركة اليد العاملة.5 إال 

أنه من املقرر أن يتم قريباً تقييم ما إذا كانت مبادرة 

حتى  ال،  أم  ناجحة  أفريقيا  غرب  يف  املحيل  االندماج 

أن توفري  القانوين منها. ويف حني  بالجانب  يتعلق  فيام 

لالندماج  الهامة  العنارص  أحد  هو  آمن  قانوين  وضع 

املحيل، إال أنه ليس العنرص الهام الوحيد. ففي منطقة 

تأيت كل بلدانها، باستثناء بلدين فقط، يف الـ20 باملائة 

األخرية من مؤرش التنمية البرشية، يصبح توفري الدعم 

االجتامعي االقتصادي – وال سيام إليجاد سبل العيش 

– أمراً حاسم األهمية.  لذا ينبغي أن تكون احتياجات 

املحلية  التنمية  خطط  من  جــزًء  املحيل  االندماج 

والوطنية وينبغي أن تلتزم كل الجهات الحكومية وغري 

بالقيام بدورها.  الحكومية 

وضعتها  التنقل التي  حرية  بروتوكوالت  تحقق  وليك 

أهدافها  الجامعة االقتصادية لــدول غرب أفريقيا 

بشكل كامل، سواء لالجئني أو غريهم من مواطني دول 

الربوتوكوالت معروفة  تكون هذه  أن  ينبغي  الجامعة، 

بينها  التناغم  وتحقيق  تنفيذها  يتم  وأن  أفضل  بشكل 

هو  وكام  خاصة،  بصفة  الرضوري  ومن  كامل.  بشكل 

الجامعة االقتصادية  مؤمتر  توصيات  يف  عليه  منصوص 

ومفوضية األمم املتحدة لشؤون  لدول غرب إفريقيا 

الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة الذي عقد يف داكار 

الجامعة  تقوم  أن   2008،6 الثاين  نوفمرب/ترشين  يف 

األعضاء  ودولها  ــدول غــرب إفريقيا  االقتصادية ل

ورشكاؤها املعنيون مبا ييل:

لتعزيز  املنطقة  يف  مكثفة  إعالمية  حمالت  تنفيذ 

اعتمدتها  حرية التنقل التي  بربوتوكوالت  الوعي 

الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا



املتعلقة  الوطنية  للترشيعات  إجراء دراسة شاملة 

والعمل  واإلقامة  الدولة  أرايض  إىل  الدخول  بحق 

وبني  بينها  التناقض  مظاهر  تحديد  بغية  فيها 

النظام اإلقليمي لحرية التنقل واقتراح اإلجراءات 

أحكام  مع  توافقها  لضامن  املناسبة  العالجية 

الربوتوكوالت

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  تستطيع  جانبها،  ومن 

النهج  يف  التناغم  تحقيق  عىل  تشجع  أن  الالجئني 

لالجئني  القانوين  الوضع  إثبات  وثائق  إلصدار  املتَبع 

االتفاقية  أن  وما من شك يف  االندماج.  اختاروا  الذين 

نيجرييا،  يف  ُوضعت  التي  األجزاء  متعددة  النموذجية 

الوطنية  السفر  جوازات  عىل  تركيز  من  تتضمنه  مبا 

التي  واملسؤوليات  لــإلجــراءات  الواضح  والتفصيل 

الذي  النموذج  هي  املوقعة،  األطراف  عاتق  عىل  تقع 

التفضيل.  يستحق 

مع  بالتعاون  املفوضية،  تستطيع  ذلك،  غرار  وعىل 

الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول الفردية 

املعنية، توسيع منوذج االندماج املحيل ليشمل الالجئني 

أي  يقيمون يف  الجامعة الذين  دول  من  دولة  أي  من 

التوسع  هذا  مثل  ويف  الجامعة.  دول  من  أخرى  دولة 

ينبغي أن تدرك جميع األطراف أن النموذج لن يكون 

حامية  إىل  بحاجة  تعد  مل  التي  الحاالت  يف  إال  مناسباً 

دولية. كام أن املبادرة ال تستطيع، وال ينبغي، أن تحل 

محل حامية الالجئني أو أن تقوضها ولكنها تستطيع أن 

تواجه  التي  العديدة  الصعوبات  لتقليل  طريقة  تقدم 

األشخاص الذين يعيشون يف حاالت اللجوء املطولة. 

أليسرت بولتون )BOULTON@unhcr.org( هو 

مساعد خاص للمفوض السامي يف مفوضية األمم 

 املتحدة لشؤون الالجئني 

)http://www.unhcr.org(، وكان قد شغل سابقاً 

منصب كبري املستشارين القانونيني يف وحدة 

االستشارات القانونية التابعة ملفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني، مكتب أفريقيا. 

1. بروتوكول عام A/P.1( 1979/79/5( املتعلق بُحرية تنقل األشخاص 
http://tiny.cc/1979Protocol .والحق يف اإلقامة واالستقرار

2. الربوتوكول اإلضايف لعام A/SP.1( 1985/85/7(، املادة 2 )1(
3. الربوتوكول اإلضايف لعام A/SP.1( 1986/86/7(، املادة 2

4. بروتوكول 1979 املتعلق بحرية الحركة لألشخاص واإلقامة واالستقرار، 
املادة 11، وبروتوكول 1985 التكمييل، املادة 3.

5. بروتوكول 1986 التكمييل، املادة 13)1(
6. ومن بني هذه املنظامت السوق املشرتكة لرشق أفريقيا والجنوب 

األفريقي )COMESA( والجامعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 
)ECCAS( والجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي )SADC( وتجمع 
الساحل والصحراء )CEN-SAD( والهيئة الحكومية الدولية املعنية 

.)EAC( وجامعة رشق أفريقيا  )IGAD( بالتنمية
 7. انظر بيان مساعد املفوض السامي لشؤون الالجئني – الحامية

  http://tinyurl.com/ECOWASNov2008 والتقرير التلخييص
.http://tinyurl.com/ECOWASNov2008rep 
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كانت أوىل كربى موجات النزوح الجامعي يف التاريخ 

‘اإلبادة  عمليات  أعقبت  قد  لبوروندي  الحديث 

الهوتو.  سكان  ضد   1972 عام  االنتقائية’  الجامعية 

يف  لجوء  محنة  أطول  عن  الرصاع  هذا  متخض  وقد 

 200 عىل  يزيد  ما  عاش  املحنة  هذه  ويف  أفريقيا، 

ألف الجئ بوروندي يف ثالث مستوطنات مخصصة 

‘املستوطنات  بـ  ُتعرف  والتي  تنزانيا،  غرب  يف 

ويأيت  عاماً.   36 زهاء  امتدت  ملدة  وذلك  القدمية’، 

الالجئني  موجات  عن  متاميز  بشكل  الالجئني  هؤالء 

مخيامت  يف  استضافتهم  ومتت  الحقاً  قدمت  التي 

تنزانيا. الالجئني يف جنوب غرب 

تخصيص   1972 عام  لالجئي  بالنسبة  تم  وقد   

 1985 عام  وبحلول  أرسة،  لكل  هكتارات  خمسة 

أصبح هؤالء الالجئني متمتعني باالكتفاء الذايت. ويف 

وبوروندي عن  تنزانيا  أعلنت حكومتي   ،2007 عام 

رغبتهام يف إيجاد حل دائم لهؤالء الالجئني. وقد تم 

حق  بتنزانيا  القدمية  املستوطنات  يف  الالجئني  منح 

إىل  العودة  بعضهم  اختار  وقد  مستقبلهم.  اختيار 

عن  منهم  العظمى  الغالبية  عربت  فيام  بوروندي، 

منهم،  بضعة  اختار  وقد  بتنزانيا.  البقاء  يف  رغبتها 

إىل  قدموا  ثم  القريبة  البلدان  إىل  أوالً  فروا  الذين 

بلدان أخرى.  االستقرار يف  تنزانيا، 

والتي   – املزعومة  الشاملة’  ‘الحلول  فإن  والواقع 

)وهي  املستدامة  الثالث  الحلول  كافة  عىل  ترتكز 

تتسم   – التوطني(  وإعادة  املحيل  والدمج  العودة 

هذا  بها  نشأ  التي  للكيفية  لفهمنا  وميكن  بالندرة. 

ومعرفة  املشاركة  األطراف  وطبيعة  الشامل  الحل 

يف  يسهم  أن  االستدامة  تعرتض  التي  العقبات 

اللجوء  أوضاع  لحل  املبذولة  املستقبلية  الجهود 

العامل. واملشابهة حول  املطول 

الشامل الحل  نشوء 

بوروندي  يف  السالم  تعزيز  أنشطة  أعقاب  يف 

بدأت  الشاملة،  للحلول  اسرتاتيجية  تطوير  وبهدف 

تشكيل  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

 )OSTF( القدمية  للمستوطنات  عمل  فريق 

وقد  وبوروندي.  تنزانيا  حكومتي  مع  بالرشاكة 

تسجيل  وعملية  سكاين  إحصاء  إجراء  هذا  أعقب 

وقد  القدمية  املستوطنات  يف  للسكان  كاملة 

 2007 ديسمرب  يف  توصية  إصدار  عن  ذلك  متخض 

القيام  أجل  من  العودة  يف  الراغبني  دعم  يتم  بأن 

بذلك وأن مُينح الراغبون يف البقاء )وعددهم 172 

أن  عىل  رسيعاً،  التنزانية  الجنسية  نسمة(  ألف 

مجتمعات  يف  الكامل  االندماج  يف  مساعدتهم  يتم 

تنزانيا. يف  جديدة 

الحكومة  دعا  الذي  السبب  حول  سؤال  عىل  ورداً 

التنزانية، وبعد 36 عاماً، إىل أن تقرر منح جنسيتها 

رصح  الالجئني،  من  املسبوق  غري  العدد  هذا  ملثل 

كان  أنه  »لقد شعرنا  قائاًل:  الداخلية  الشؤون  وزير 

بأن  يقول  الذي  بالواقع  نقر  أن  كدولة  واجبنا  من 

تنزانيا«1.  سوى  آخر  مأوى  لهم  ليس  الناس  هؤالء 

كنتيجة  املبادرة قد نشأت  بأن  قائاًل  الوزير  وأردف 

اللتزام الحكومة بالسالم واألمن يف املنطقة واعرتافاً 

نسمة  ألف   200 ملطالبة  املحتملة  بالتداعيات 

الحقبة  هذه  ميض  بعد  بوروندي  إىل  بالعودة 

للغاية.  الطويلة  الزمنية 

مفوضية  من  دعم  وتحت  تنزانيا،  حكومة  وكانت 

فعاليات  معظم  استكملت  قد  الالجئني،  شؤون 

أنه  بيد  الجنسية،  منح  عملية  من  األوىل  املرحلة 

لن يتم منح املواطنة ألميا شخص إال بعد أن يغادر 

اختاروا  من  عىل  »ألنه  نظراً  القدمية،  املستوطنات 

أجل  من  التنزاين  املجتمع  يف  متاماً  االندماج  البقاء 

األمد«2.  االستقرار طويل  تحقيق 

مفوضية  تعهدت  الطوعية،  بالعودة  يتعلق  وفيام 

شؤون الالجئني بضامن نقل كافة الـ 46 ألف نسمة 

وبكرامة  بأمان  العودة  يف  رغبتهم  عن  عرّبوا  الذين 

 .2009 سبتمرب  نهاية  بحلول 

غادروا  فقد  التوطني  إلعادة  تحديدهم  تم  من  أما 

دول  إىل  تنزانيا  غرب  جنوب  يف  الالجئني  مخيم 

أخرى. ويف حني أن االسرتاتيجية الشاملة عىل النحو 

أن  إال  التوطني،  إعادة  اإلحالة إىل  املقرتح مل تشمل 

قد   1972 الجئي   من  الجئا   8000 عىل  يزيد  ما 

األشخاص  وهم   – التوطني  إلعادة  تحديدهم  تم 

الذين ال يتمتعون باالكتفاء الذايت يف تنزانيا وسوف 

ما  إذا  املشاكل  من  عدداً  األغلب  عىل  يواجهون 

عادوا إىل بوروندي3. 

شامل  حل  عىل  طيباً  مثاالً  يعد  هذا  أن  ورغــم 

الثالث  املستدامة  الحلول  كافة  يتضمن  حقيقي 

األطراف  متنوعة من  ويقوم عىل مشاركة مجموعة 

من عدة قطاعات، إال أن األمر سوف يتطلب تعاوناً 

مجتمع  من  مستداماً  ودعاًم  الوكاالت  بني  دائباً 

لكل  الحقيقية  االستدامة  لضامن  املانحة  الجهات 

الحلول.   حل من 

املحيل الدمج 

 1972 لعام  البورونديون  الالجئون  اتسم  حني  يف 

بحكم  وكانوا  طويلة،  لعقود  الذات  عىل  باالعتامد 

إال  القدمية،  املستوطنات  الواقع مندمجني محلياً يف 

من  كل  عىل  املتوقع  من  أنه  رصحت  الحكومة  أن 

تنزانيا  داخل  االنتقال  إعادة  الجنسية  منحهم  تم 

ملناطق  القدمية  املستوطنات  تخطي  منع  أجل  من 

سكانية  فئة  نشوء  دون  للحيلولة  وكذا  املحميات 

يبقى من  أنه  بيد  تنزانيا.  أو متاميزة داخل  منعزلة 

غري الواضح كيف ستضمن الحكومة التنزانية انتقال 

معيشتهم  محل  كانت  التي  املناطق  من  هؤالء 

عاماً.   30 يزيد عن  ملا  وعائالتهم ومجتمعهم 

لتحديد  الخطط  وضع  عىل  جارياً  العمل  يزال  وال 

املتجنسني  املواطنني  نقل  إليها  سيتم  التي  املواقع 

لذلك  الزمني  والجدول  التنزانية،  بالجنسية  حديثاً 

الغالبية  يشكلون  املزارعني  أن  االعتبار  باألخذ يف   –

الُعظمى من هؤالء السكان – وما إذا كان سيجري 

تخصيص قطع أراض لهم أم ال.

املجتمعات  يف  الناجح  الدمج  يتطلب  وســوف 

خاصة  االجتامعية،  للخدمات  دعــاًم  التنزانية 

للمجتمعات  املقدمة  والتعليم،  الصحة  خدمات 

تقوم  أال  كذلك  سيتطلب  كام  استقبالها.  عند 

الكافية  املوارد  بتسليم  الالجئني  شؤون  مفوضية 

التنمية  رشكاء  لدى  يكون  أن  أيضاً  ولكن  فقط 

وقد  املجتمعات.  هذه  لدعم  العمل  يف  الرغبة 

أشادت كل من الحكومة ومفوضية شؤون الالجئني 

كطريقة  األداء’  ‘توحيد  يف  املتحدة  األمم  مببادرة 

امُلشرتكة.  الربامج  لوضع  مثىل 

الوطن الطوعية إىل  الالجئني  عودة 

 1972 الجئي  مــن  فقط   %20 أن  مــن  بالرغم 

للوطن،  العودة  اختاروا  قد  تنزانيا  يف  البورونديني 

الطويلة  الفرتة  هذه  مثل  بعد  عودتهم  أن  إال 

العميق.  أثرها  لها  ستكون 

منحة  منهم  شخص  كل  تسلم   ،2008 يوليو  ويف 

اندماجه،  وإعادة  عودته  يف  بها  يستعني  نقدية4 

نحو حل مستدام لالجئني البورونديني يف تنزانيا 
جييس طومسون 

بوسع الحل الشامل الذي يجري تنفيذه حالياً من أجل ‘الجئي عام 1972 البورونديني’ يف تنزانيا أن 
يعطينا دروساً مهمة ميكن االستفادة منها يف حاالت اللجوء املطول يف أنحاء أخرى من العامل. 
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أندرياس كريشهوف بوروندي: بعد سبع سنوات من عودة الالجئني   

أنفسهم  عىل  االعتامد  يف  لنجاحهم  نظراً  ولكن 

أي  لهم  مُتنح  أال  عىل  االتفاق  تم  فقد  تنزانيا،  يف 

تم  فقد  الوقت،  نفس  ويف  غذائية.  مساعدات 

السامح لهؤالء السكان بحمل كمية أكرب من األمتعة 

قدر  حمل  من  مكنهم  ما  وهو  العودة،  عند  معهم 

من  معهم  الغذائية  وغري  الغذائية  املواد  من  أكرب 

القدمية.  املستوطنات 

أكرث  مــن  واحــدة  ــؤالء  ه ــودة  ع استدامة  وتعد 

فقد  العودة.  عمليات  تواجه  التي  امللحة  القضايا 

متلكها  قد  أراضيهم  أن  ليجدوا  منهم  الكثريون  عاد 

شغلوا  من  وأن  الطويلة  غيابهم  فرتة  بعد  آخرون 

القانونية.  الحقوق  امتلكوا عليها بعض  أراضيهم قد 

يعلمون  ال  ولكنهم  بوروندي  إىل  عادوا  قد  أنهم  أو 

تحديداً موقع أصولهم العائلية بعد كل هذه العقود 

الطويلة التي قضوها خارج الوطن. ويكتنف الرغبة 

التعقيد  من  الكثري  واملمتلكات  األرايض  اسرتداد  يف 

مستندات  ميلكون  ال  منهم  الكثريين  أن  ظل  يف 

أراضيهم.  يف  أحقيتهم  تثبت  كافية  قانونية 

بوروندي  يف  واملصالحة  للسالم  أروشا  اتفاق  كان 

ودعا  األرايض  لقضية  السيايس  بالبعد  أقــر  قد 

الالجئني  عودة  عىل  تشجع  التي  املبادئ  الحــرتام 

وبينام  عنها5.  تعويضهم  أو  ألراضيهم  واستعادتهم 

النزاعات  حل  بأهمية  السالم  بناء  لجنة  أقــرت 

املستدام،  السالم  تحقيق  بغية  األرايض  عىل  العالقة 

األخرى،  واملمتلكات  لألرايض  الوطنية  اللجنة  كانت 

األرايض،  عىل  العالقة  النزاعات  لحل  سعيها  ويف 

املعقدة  القضايا  لحل  كافية  صالحيات  متلك  ال 

تواجه  التي  واملمتلكات  باألرايض  الخاصة  والشائكة 

الرصاع.  انتهاء  بعد  البورونديني 

بدأت  األرايض،  ُمالك  غري  من  للعائدين  وبالنسبة 

الدويل،  املجتمع  مع  باالشرتاك  بوروندي،  حكومة 

والتي  ــرى’،  قـــُ يف  ‘التجميع  سياستها  تنفيذ  يف 

الحكومة  اعرتفت  وقد  سالم’.  ـُرى  ‘ق إلقامة  تهدف 

لتوطني  أماكن  عن   بالبحث  مشغولة  كانت  بأنها 

تهتم  االنشغال مل  أنها يف غمرة هذا  العائدين حتى 

توافر  لقضية  الكامل  بالتقييم  الكايف  االهتامم 

الخدمات األساسية داخل وحول هذه القرى. ولهذا 

املجتمع  مع  رشاكــات  إقامة  أهمية  تأيت  السبب 

من  الفعالة  التخطيط  بوسائل  واالستعانة  الدويل 

الخدمات  ومن  األرايض  من  االستفادة  ضامن  أجل 

األساسية. 

التوطني  إعادة 

يف  مهاًم  دوراً  لعبت  قد  التوطني  ــادة  إع كانت 

اللجوء  ــاع  أوض مشكلة  لحل  املبذولة  الجهود 

يزال  بها – وال  االستعانة  تم  تنزانيا، فقد  املطول يف 

يعانون من مشاكل  الذين  لألفراد  – كوسيلة حامية 

بها  االستعانة  جرى  ثانياً،  وجسدية.  قانونية  حامية 

بشكل اسرتاتيجي لتحقيق التكامل يف جهود العودة 

الطوعية والدمج املحيل يف سياق قضايا الجئي عام 

1972. ولهذه الغاية، متت عمليات معالجة جامعية 

 1972 الجئي  من  ــراد  األف هــؤالء  توطني  ــادة  إلع

ومثة  بتنزانيا.  الالجئني  مبخيامت  حالياً  واملقيمني 

وهي:  املجموعة  هذه  تسم  مهمة  عنارص  أربعة 

لتيسري  برنامجها  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  تبدأ  أن  قبل 

العودة يف ربيع عام 2002، احتلت بوروندي املركز الثاين )بعد أفغانستان( 

وذلك  املفوضية،  أجرتها  التي  العاملية  األصيل”  “املوطن  إحصائيات  يف 

نزحوا  الذين  وغالبية  مليون الجئ  رغم صغر حجمها. ومع عودة نصف 

إىل أنحاء متفرقة من البالد والبالغ عددهم 375 ألف نازح داخيل1 منذ 

ذلك الحني، كان عيل البلد الذي مزقته الحرب والبالغ تعداد سكانه مثانية 

عودة  وتركزت  سكانه.  من  باملائة   10 نحو  إدماج  إعادة  نسمة  ماليني 

الالجئني إيل املناطق الريفية الواقعة يف األقاليم الحدودية، يف ظل ظروف 

األرايض. وندرة  األساسية  التحتية  البنية  مرافق  الفقر ونقص  يسودها 

وضعت  العائدين،  الالجئني  أوضاع  عن  أفضل  معلومات  عىل  وللحصول 

الخطة،  هذه  وتوصلت  البالد.  نطاق  عىل  أوضاعهم  لرصد  خطة  املفوضية 

وعدد من التقييامت التي أجرتها املفوضية مع رشكاء لها، إىل النتائج التالية.

الحامية  يف  مشاكل  يواجهون  ال  العائدين  من  العظمى  الغالبية  فإن  أوالً، 

املرتبطة بوضعهم كعائدين، ونادراً ما يتعرضون للتمييز. وهم يعودون يف 

الغالب إىل تاللهم، حيث يدعمهم أفراد أرستهم أو عشريتهم أو غريهم من 

فإن  االجتامعي-االقتصادي،  اإلدماج  بإعادة  يتعلق  وفيام  املجتمع.  أفراد 

أوضاع العائدين الذين يستفيدون من األرايض الزراعية والذين عادوا قبل 

عدة سنوات ال تختلف عن أوضاع السكان املقيمني.

الفرص  العودة بسبب  املراقبني يف إمكانية استدامة  ثانياً، فقد شكك بعض 

مناطق  ففي  الرئيسية.  العودة  مناطق  يف  املزرية  االجتامعية-االقتصادية 

العودة الرئيسية ازداد عدد السكان بنسبة 50 باملائة منذ عام 2002. وعىل 

املدى األطول، ينبغي توجيه الدعم يف هذه املناطق إىل املجتمعات املحلية 

بشكل عام وليس الالجئني عىل وجه الخصوص.

العائدون  وكان  األرايض  حيازة  عىل  النزاعات  عدد  تصاعد  فقد  ثالثاً، 

 2008 عام  يف  املفوضية  بدأت  منذ  وخاصة  النزاعات،  هذه  يف  أطرافاً 

“املستوطنات  من   1972 عام  من  السابقني  الالجئني  عودة  تسهيل  يف 

ألف   41 حوايل  كان   2009 يوليو/متوز  وبحلول  تنزانيا.  يف  القدمية” 

الجئ من الجئي عام 1972 قد عادوا إىل بوروندي. وعىل الرغم من أن 

فقد  العائدين،  عدد  إجاميل  من  باملائة   10 من  أقل  يشكل  العدد  هذا 

استجابت  وقد  اإلنسانية.  الجهات  من  كبرياً  اهتامماً  وصولهم  جذب 

النزاعات  لتصاعد  الوكاالت  من  وغريها  واملفوضية  بوروندي  حكومة 

نزاعات  يف  الوساطة  لجهود  الدعم  زيــادة  طريق  عن  األرايض  عىل 

حني  ويف  األرايض.  تقاسم  مثل  حلول  إيجاد  عنه  نتج  مام  األرايض، 

فال  النزاعات،  آالف  تسوية  يف  بالفعل  املشرتكة  الجهود  هذه  نجحت 

االندماج  إلعادة  املهددة  العوامل  أحد  األرايض  عىل  النزاع  قضية  تزال 

الناجح والتعايش السلمي خاصة يف جنوب بوروندي. وُيتوقع أن تزداد 

الحاجة إىل تسوية هذه 

قبيل  إلحاحاً  القضية 

الوطنية  االنتخابات 

عام  يف  إجراؤها  املقرر 

.2010

أندرياس كريشهوف 

andreas.kirchhof@web.(

de( كان مسؤول العالقات 

الخارجية لدى مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني 

يف بوروندي يف الفرتة بني 

عامي 2007 و2009.

http://tinyurl.com/ :1 انظر
.OCHAGLFeb2002
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أنهم فروا من بوروندي يف عام 1972؛ وأنهم نزحوا 

ألكرث من مرة؛ وأن معظمهم قىض حياته كلها تقريباً 

ال  وأنهم  املنفى؛  يف  ولدوا  منهم  والكثري  املنفى،  يف 

أو  عاجزين  إما  وهم  املحيل  الدمج  خيار  ميلكون 

للوطن. ومع ذلك، فقد أدت  العودة  راغبني يف  غري 

دفع  عامل  خلق  إىل  الجامعية  املعالجة  عمليات 

الالجئني  مخيامت  يف   1993 عام  الجئي  من  لألفراد 

عدم  وراء  السبب  يتفهموا  مل  والذين  تنزانيا  يف 

أحقيتهم يف إعادة توطينهم هم أيضاً. ويف حني يبدو 

الخارج،  التصنيف واألفعال واضحاً من  االختالف يف 

إال أن كلتا املجموعتني مندمجتان يف نفس مخيامت 

منهم  الكثري  ويواجه  تنزانيا  الالجئني يف شامل غرب 

املتأزم.  الوضع  التحديات يف هذا  نفس 

خامتة

النزوح  الجارية حالياً لحل مشكلة طول  الجهود  إن 

يف هذه املنطقة تبعث عىل التفاؤل وتظهر لنا بعض 

أنفسهم يف  الالجئني  وكان إرشاك  املبتكرة.  الجوانب 

السكانية والتسجيل  املوضوع من خالل اإلحصاءات 

بالفعل.  طوعية  العودة  تكون  بأن  ضامن  مبثابة 

بني  الدقيق  التوازن  عىل  ملهاًم  مثاالً  تعد  وهي 

تشارك املسؤولية ومسؤولية الدولة يف دعم اإلعادة 

التوطني.  وإعادة  املحيل  والدمج  للوطن  الطوعية 

بناء  صندوق  مثل  أدوات  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 

األداء’  ‘توحيد  لـ   املتحدة  األمم  ومبادرة  السالم 

قد أتاحت فرصاً جديدة للتعاون بني الوكاالت وبني 

القطاعات. 

 )jessiecthomson@yahoo.ca( جييس طومسون 

العاملية مبؤسسة ولرت  الشباب  هي زميلة يف شبكة 

 .)www.gordonfn.org( ودانكان غوردون

تنزانيا  الداخلية، جمهورية  الشؤون  وزير  ميشا،  لورنس  السيد   .1
.2008 أكتوبر   9 بتاريخ  املتحدة، يف مقابلة شخصية أجريت 

2.  املرجع السابق
الصندوق.  انظر   .3

4.  50 ألف فرانك بورونديا )ويساوي 45 دوالرا أمريكيا( 
http://www.issafrica.org/AF/profiles/Burundi/arusha.pdf .5

ما   2000 و   1993 عامي  بني  تنزانيا  استضافت 

أواخر  منذ  ويتم  الجئا.  مليون   1.5 من  يقرب 

إلعادة  الجهود  من  املزيد  بــذل  التسعينيات 

زال  ما  اليوم  حتى  ولكن  أوطانهم  إىل  الالجئني 

هناك نحو 320 ألف من الالجئني وملتميس اللجوء 

لدعم  دولية  وكاالت  وجود  مع  وحتى  تنزانيا.  يف 

من  الحجم الكبري  هــذا  فــإن  املساعدة،  جهود 

االقتصادي  الوضع  عىل  تأثريًا  له  أن  بد  ال  الالجئني 

عىل  أعلنت  قد  الحكومة  كانت  تنزانيا.  يف  املحىل 

املوارد الناجم عن وجود  استنفاذ  االستياء من  املأل 

أنهم  ُيعتقد  التي  التهديدات  من  وكذلك  الالجئني 

البعض  أن  غري  الداخيل.1  االستقرار  يشكلونها عىل 

يعارض هذه املزاعم من خالل توضيح الفوائد التي 

مل تكن لتحدث لوال وجود الالجئني. ومن املهم فهم 

دعم  لضامن  املعرفة  هذه  واستخدام  الزعمني  كال 

الوطني. االقتصادي  الالجئني للنمو  سياسات 

االقتصادية اآلثار 

الالجئني  أعداد  أن  عىل  التنزانية  الحكومة  تربهن 

التنمية  عىل  عبًئا  أصبحت  قد  تستضيفهم  الذين 

ندرة  أحدثت،  تكن  مل  إن  إىل،  أدت  بأن  الوطنية 

يف املوارد. وتؤكد عىل أن جودة برامج وطنية مثل 

تأثرت  قد  الفقر  من  الحد  وإسرتاتيجية  الرفاهية 

املصادر  من  املالية  املــوارد  توزيع  إعادة  بسبب 

جدال  أيًضا  وهناك  الالجئني.  برامج  عىل  الحكومية 

األساسية  والبنية  األساسية  السلع  يف  التشارك  بأن 

العالقات  أيًضا  ولكن  املوارد  فقط  ليس  أجهد  قد 

أنفسهم  وجــدوا  الذين  واملواطنني  الالجئني  بني 

يتنافسون من أجل الحصول عىل تلك السلع. وهذا 

تراه كثريًا يف استعامل املراعي ومصادر املياه وطرق 

املواصالت.

بعض  يزعم  الحكومة،  موقف  من  النقيض  وعىل 

حّفز  قد  الالجئني  عن  الناتج  النشاط  أن  الباحثني 

الدولية  املنظامت  أن  وُيقال  الوطني.  االقتصاد 

بتوفري  الوطنية  املالية  القدرات  من  زادت  قد 

إيرادات  ضخ  إىل  باإلضافة  الالجئني  ملشاريع  موارد 

الرضائب  عائدات  طريق  عن  إليها  الحاجة  تشتد 

التي ُجلبت  والجامرك عىل املساعدات واإلمدادات 

استثمرت  فإنها  ذلك  عىل  وعالوة  البالد.  داخل  إىل 

للمساعدة  األساسية  البنية  تطوير  يف  كبرية  مبالغ 

من  يزيد  مام  الواقع،  أرض  عىل  فعالة  عمليات  يف 

للسكان  املتاحة  األساسية  والبنية  الخدمات  تعزيز 
الالجئني.3 عن  فضاًل  املحليني 

بظهور  املوضوع  هذا  حول  الدائر  النقاش  ويتزايد 

الالجئني يف سوق العمل وسوق األسعار. لقد جلب 

نظرائهم  مزاحمة  ميكنها  رخيصة  عاملة  الالجئون 

فقد  ذلك  ومع  العمل.3  سوق  يف  التنزانيني  من 

القدرات  بناء  فرص  عىل  إيجايب  أثر  له  هذا  كان 

يف  بالعامل  أكرب  إمداد  مع  املحلية،  املجتمعات  يف 

مثل  العاملة  اليد  كثافة  عىل  القامئة  الصناعات 

يبدو  ــزدوج  امل التأثري  هذا  والــزراعــة.4  التعدين 

فلقد  والخدمات.  السلع  أسعار  يف  أيًضا  واضًحا 

وكالة  تاله من موظفي  وما  الالجئني  تسبب وصول 

الغذائية  السلع  أسعار  زيادة  يف  الدولية  اإلغاثة 

القوى  انخفاض  إىل  أدى  مام  والعقارات  الرئيسية 

املحليني.  والسكان  الالجئني  من  لكل  الرشائية 

الرعاية  جودة  فإن  األسعار  ارتفاع  من  وبالرغم 

نسبي  تحسن  يتيح  مام  أيًضا،  ارتفعت  االجتامعية 
املعيشة.5 مستوى  يف 

العمومية امليزانية 

عىل الرغم من قلة األدلة املتاحة التي ميكن تقييمها 

الالجئني  وجود  ومزايا  تكاليف  تحديد  وصعوبة 

خالل  من  النسبي  تأثريها  فهم  ميكن  أنه  إال  بدقة، 

بإيجاز  طريق  فعن  العمومية.  بامليزانية  االستعانة 

املوازنة  ثم  والتكاليف  باملزايا  الخاصة  الدالئل 

إيجابية  درجات  افرتاض  ميكن  الجدال،  طريف  بني 

هذه  استخدام  وعند  االقتصادي.  للتأثري  سلبية  أو 

الالجئني  أن  العمومية  امليزانية  أظهرت  الطريقة، 

الداخيل  األمن  عىل  سلبًيا  تأثريًا  يحدثون  تنزانيا  يف 

واملأوى،  الغذاء  عىل  الحصول  إمكانية  عن  فضاًل 

الحكومية  املالية  ــوارد  امل عىل  إيجابًيا  وتــأثــريًا 

العمل  عىل  محايًدا  وتأثريًا  التجارية،  واملرشوعات 
األساسية.6 والبنية  العامة  واملوارد 

امليزانية  درجـــات  ــاميل  إج أن  مــن  الــرغــم  عــىل 

عىل  يؤثرون  ال  الالجئني  أن  إىل  يشري  العمومية 

ليست  التقييم  هذا  أهمية  أن  إال  التنزاين  االقتصاد 

هي القياس املحدد وإمنا إدراك أن الالجئني يؤثرون 

مختلفة.  بطرق  االقتصاد  من  محددة  جوانب  عىل 

ويف ظل التحركات النشطة من أجل إعادة الالجئني 

السابق  التقييم  فإن  الالجئني  مخيامت  وإغــالق 

الالجئون يف تنزانيا: ثروة أم عبء؟ 
باتريشيا أونغنب

وتطوير  تقييم  عند  هامة  تكون  املضيف  البلد  اقتصاد  عىل  الالجئني  تأثري  دراســة  إن 
املطولة.  الــالجــئــني  ـــاع  أوض يف  سيام  وال  الــالجــئــني،  بــشــأن  الحكومية   االســرتاتــيــجــيــات 
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والربامج  االسرتاتيجيات  عىل  خطرية  آثارا  له  يكون 

لالجئني. الحالية 

سلبًيا  ارتباًطا  يرتبط  الالجئني  وجــود  كــان  إذا 

تتناول  قد  القامئة  االسرتاتيجيات  فإن  باالقتصاد، 

تواجه  التي  الحالية  الصعوبات  أسباب  أحد  بالفعل 

االفرتاضات  كانت  إذا  ولكن  تنزانيا.  يف  التنمية 

خاطئة  الوطنية  لالسرتاتيجيات  الضمنية  والتقييامت 

آثار  إحداث  عىل  قادرين  الواقع  يف  الالجئون  وكان 

إيجابية عىل االقتصاد الوطني، فإن الطرق والرسعة 

معالجة.  إىل  تحتاج  الالجئني  ترحيل  بها  ُيجرى  التي 

الالجئني  بني  السببية  العالقة  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 

االجتامعية  الربامج  عىل  أيًضا  تؤثر  قد  واالقتصاد 

الصدمات  من  للتخفيف  رضوريــة  ستكون  التي 

املحلية  املجتمعات  داخل  تحدث  التي  االجتامعية 

بهم. املعنية  اإلغاثة  بالالجئني ووكاالت  تأثًرا  األكرث 

السياسية التوصيات 

برنامجها  تقييم  أثناء  التنزانية  الحكومة  عىل  يجب 

إلعادة الالجئني وتطوير املزيد من السياسات بشأن 

التالية: األربع  التوصيات  تنظر يف  أن  الالجئني 

يجب بذل املزيد من جهود الرصد لتوثيق وفهم 

تأثري الالجئني عىل االقتصاد التنزاين. وعىل الرغم 

تأثري  لتقييم  متأخًرا  أصبح  رمبا  الوقت  أن  من 

التدفق، إال أن التغريات االقتصادية التي تحدث 

أن  ميكنها  املخيامت  وإغالق  الالجئني  نقل  أثناء 

املجتمعات  يف  الالجئني  اندماج  مدى  إىل  تشري 

الذي لعبوه يف ذلك. املحلية والدور االقتصادي 



يجب وضع سياسات لالجئني أقوى وأكرث شموالً 

تعمل  أن  لضامن  املنشأ  بلدان  مع  باملشاركة 

هجرة  وأي  أوطانهم  إىل  الالجئني  إعادة  عملية 

الالجئني  أوضاع  من  التحسني  عىل  لهم  أخرى 

يعيشون  التي  املحلية  واملجتمعات  والحكومات 

املمنوحة  املزايا  تعكس  أن  يجب  كام  بينها. 

احتياجاتهم  أوطانهم  إىل  العائدين  لالجئني 

بلد  إىل  العودة  عند  واالقتصادية  االجتامعية 

املنشأ.

تستضيف  التي  تنزانيا  يف  املناطق  دعم  يجب 

من  الضخمة  واألعداد  الالجئني  مخيامت 

أو  اإليجايب  التأثري  عن  النظر  فبغض  الالجئني. 

السلبي عىل املنطقة املحلية، فإن ذلك سيتسبب 

يف  وخاصة  املنطقة  ديناميكيات  يف  تغريات  يف 

واألسواق. األساسية  البنية 

ميكن للعودة إىل سياسة انفتاح نرييري أن تعمل 

مستقبيل  سلبي  تأثري  أي  من  التخفيف  عىل 

ودراسات  شهادات  إن  تنزانيا.  عىل  لالجئني 

مل  التنزاين  املجتمع  يف  اندمجوا  الذين  الالجئني 

ترث من تلقاء نفسها نفس القلق االقتصادي مثل 

أولئك الذين ُوضعوا يف مخيامت الالجئني. لذلك 

ببعض  تسمح  أن  شأنها  من  التي  السياسة  فإن 

فرتة  قبل  الحال  كان  كام  لالجئني،  االندماج 

الديناميكية  من  التخفيف  ميكنها  التسعينيات، 

إىل  باإلضافة  والالجئني  املحليني  السكان  بني 

يف  الالجئني  من  اإليجابية  املساهامت  تعزيز 

املجتمع.







مخيامت  إلغــالق  جهودها  تنزانيا  تواصل  بينام 

حدودها،  داخل  الالجئني  عدد  من  والحد  الالجئني 

أعاملها  نتائج  يف  تنظر  أن  حكومتها  عىل  يجب 

الالجئني  دور  أن  االعتبار  يف  األخذ  مع  وسياساتها 

هذه  كانت  وإذا  متاًما.  مفهوًما  ليس  االقتصاد  يف 

خاطئة  منطقية  مقدمات  إىل  تستند  ــراءات  اإلج

ميكن  الحالية  االسرتاتيجيات  فإن  مضللة  ومعلومات 

إن  استقراره.  ضامن  من  بدالً  باالقتصاد  ترض  أن 

النظر بصورة شاملة يف التأثريات السلبية واإليجابية 

البلد  لسياسات  الفعال  القرار  اتخاذ  يتيح  الذي  هو 

اقتصادها. ومستقبل 

 )ongpinp@gmail.com( أونغنب  باتريشيا 

الدولية  العالقات  املاجستري يف  حاصلة عىل درجة 

املشرتك  املتحدة  األمم  لربنامج  كمستشار  وتعمل 

البرشية/اإليدز. املناعة  نقص  بفريوس  املعني 

1. روتينوا، يب )2003( تأثري وجود الالجئني يف شامل غرب تنزانيا. 
السالم القرسية، جامعة دار  الهجرة  مركز دراسة 
http://www.grandslacs.net/doc/3765.pdf

2. ويتاكر، يب إي )2002( »الالجئون يف غرب تنزانيا: توزيع األعباء 
.)4( 15 الالجئني،  واملزايا بني املضيفني املحليني« جريدة دراسات 

3. روتينوا، يب )2003( املرجع السابق.
4. ياكوبسني، يك )2002( »هل من املمكن أن يفيد الالجئون الدولة؟ 

األفريقية  الدراسات  األفريقية« جريدة  الدولة  وبناء  الالجئني  موارد 
الحديثة، 40 )4(، 596-577.

أليكس-غارسيا، جي )2007( آثار تدفقات الالجئني عىل سكان   .5
االقتصاد  تنزانيا: قسم  املضيف: دالئل من سلسلة ورقات عمل  البلد 

مونتانا:   بجامعة 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

id=836147
6. للحصول عىل مناقشة أوىف أنظر يب أونجبني »الالجئون يف تنزانيا ـ 

التنمية والتحول االجتامعي  أم عبء«، جريدة   مصدر قوة 
http://tinyurl.com/OngpinTanzania

كانت كارثة إعصار تسونامي التي رضبت املحيط الهندي 

يف عام 2004 قد سببت دماراً يف والية تاميل نادو الهندية 

الجنوبية، وقتلت أكرث من 6000 نسمة وأدت إىل نفوق 

من  الفدادين  مئات  اكتسحت  كام  املاشية،  من  اآلالف 

األرايض الصالحة للزراعة. وتأثراً مبحنة املجتمع امُلضيف 

سنوات  خالل  لهم  قدموه  الذي  بالجميل  واعرتافاً  لهم، 

الالجئني  مجموعات  إحدى  قامت  اللجوء،  من  طويلة 

إعادة  منظمة  باسم  واملعروفة  السرييالنكية  التاميلية 

فرقها  وحشد  بتعبئة   )OfEER( إيالم  الجئي  تأهيل 

ومتطوعيها ملساعدة املجتمعات الساحلية التي رضبتها 

الكارثة من خالل جهود اإلغاثة والتعايف. 

وُيعد التاميل السرييالنكيني، والذين حطوا يف والية تاميل 

نادو عىل عدة مراحل، من بني أقدم تجمعات الالجئني 

العامل. فالكثري منهم بدءوا هجرتهم بعد مذابح عام  يف 

كولومبو  يف  تاميليا   3000 من  أكرث  قتلت  التي   1983

من  الحقة  تجمعات  فرت  وقد  املناطق؛  من  وغريها 

الالجئني من الهجامت العنيفة للحكومة أو جامعة منور 

تاميل إيالم للتحرير )LTTE(. وتعد تاميل نادو موطناً 

كذلك للتاميل عدميي الجنيس من ذوي األصول الهندية 

الذين حرموا من حق املواطنة مبوجب قانون املواطنة يف 

سيلون لعام 1948.

وقد تم إنشاء منظمة إعادة تأهيل الجئي إيالم1 - والتي 

الالجئون  يديره  للموارد  مصدراً  لتكون  إنشاءها  جاء 

ولصالح الالجئني – يف عام 1984 من قبل أحد املحامني 

البارزين السرييالنكيني يف مجال حقوق اإلنسان. واليوم 

حققت املنظمة لنفسها وجوداً يف كل مخيم من مخيامت 

الالجئني البالغ عددها 117 مخياًم يف أنحاء تاميل نادو، 

املهارات  لتنمية  وبرامج  استشارية  تقدم خدمات  وهي 

والتدريب  الكوارث  وإدارة  النساء  ومتكني  القيادية 

اإلنسانية  بالحقوق  والتوعية  األولية  اإلسعافات  عىل 

والقانونية، إىل جانب خدمات أخرى كثرية. 

يف  اإلغاثة  جهود  بتقديم  املساعدة  عن  عجزها  ورغم 

أرادت  تسونامي،  إعصار  رضبة  بعد  األصــيل  وطنها 

املنظمة تقديم املساعدة للمجتمعات الهندية املترضرة. 

موارد الالجئني: التاميل الرسيالنكيون يف الهند
إنديرا ب. رافيندران 

يوفر أحد مجتمعات الالجئني السرييالنكيني مساعدات فورية ومستدامة للمجتمع الهندي املضيف 
له يف ساعة الشدة. 
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البداية  يف  مرتددة  نادو  تاميل  والية  كانت حكومة  وقد 

أنفسهم  هم  كانوا  والذين  الالجئني،  خدمات  قبول  يف 

بأن  املنظمة  قادة  أوضح  املوارد. وقد  نقص  يعانون من 

يف  امتنانهم  عن  التعبري  يف  الفرصة  يستحقون  الالجئني 

وفروا  والذين  نادو  تاميل  لسكان  الحرجة  اللحظة  هذه 

من  عقدين  مدى  عىل  بضيافتهم  وقاموا  لهم  اللجوء 

الزمان. وقد كانوا مدفوعني يف ذلك باملفهوم الذي يطلق 

عليه )سينشوتوكادان( – وهو مفهوم له احتفاء خاص يف 

األدب والتقاليد التاميلية – والذي ميكن ترجمته بعبارة 

‘دين العرفان بالجميل’. وقد مس هذا األمر وتراً حساساً 

لدى الحكومة امُلضيفة، ورسعان ما ُمنحت املنظمة الحق 

يف توفري جهود اإلغاثة. 

وبهذه الطريقة، أصبح الرجال والنساء النازحني أشخاصاً 

تقوية  استطاعوا  حيث  بثمن،  تقدر  ال  مــوارد  ميثلون 

أثناء تقديم اإلغاثة.  مجتمعاتهم املضيفة وأنفسهم أيضاً 

يد مساعدتهم  اآلن  السابقون  اللجوء  مد طالب  وهكذا 

اكتسب  وقد  الفيضانات،  بسبب  نزحوا  الذين  للسكان 

القيادة  يف  بدورهم دروساً  كارثة تسونامي  الناجون من 

كفاحهم  يف  اآلخرين  إىل  بتمريرها  وقاموا  الالجئني  من 

سنوات،  بخمس  ذلك  وبعد  الكارثة.  من  التعايف  نحو 

عددها  يتجاوز  ال  املنظامت  من  قليلة  مجموعة  ظلت 

أصابع اليد الواحدة تعمل مع املترضرين من الكارثة، ويف 

غري  املنظمة  هي  التاميلية  املنظمة  كانت  القرى،  بعض 

وقد  املستمر.  التواجد  ذات  العاملة  الوحيدة  الحكومية 

التي  املناطق  يف  واحرتاماً  مودة  املنظمة  متطوعو  القى 

والتعاون  التفاعل  هذا  مكن  وقد  الكارثة،  من  تعافت 

السكان يف املجتمع املضيف من تجاوز أي مخاوف من 

‘الالجئني’ أو ‘األجانب’. 

ووحدات  طبية  وحدات  املنظمة  أرسلت  البداية،  ويف 

للصحة العامة إىل مالجئ تسونامي. وبالتزامن مع هذا، تم 

البدء يف تقديم الخدمات االستشارية لألفراد واملجموعات 

الصغرية. وبعد تقييم االحتياجات طويلة األمد والوقوف 

عىل أي ثغرات يف عمليات اإلغاثة، اتخذت املنظمة قراراً 

واعياً بتنفيذ مناذج من برامج مخيامت الالجئني يف القرى 

املترضرة بتسونامي. وعىل مدار السنوات الالحقة، عكفت 

املنظمة عىل توفري املزيد من الخدمات امللموسة، ومنها 

بناء مراكز مجتمعية مؤلفة من حجرة واحدة. 

للمنظمة  العينية  غــري  للخدمات  يــكــون  وســـوف 

وتقديم  الجنساين  والتدريب  بالحقوق  التوعية  مثل   –

وقد  الطويل.  املــدى  عىل  عميق  أثر   – االستشارات 

اكتسبها  التي  التخصصات  أحد  االستشارات  توفري  كان 

الالجئون من أجل التعايش مع منط الحياة يف املخيامت. 

قام  تسونامي،  كارثة  بعد  األوىل  القليلة  األسابيع  وخالل 

يف  حده  عىل  أرسة  كل  بزيارة  املنظمة  من  املستشارون 

املالجئ، وواصلوا العمل معهم أيضاً بعد انتقالهم ملساكن 

دامئة. 

املناطق  داخل  العمل  وعي  عن  املنظمة  اختارت  وقد 

املهمشة واملشاركة مع املجتمعات املهمشة تاريخياً مثل 

الداليتيني وأفراد القبائل املحلية مثل قبائل اإليروال. وكان 

األسلوب الذي تنتهجه يركز عىل بناء عالقات أفضل بني 

أولوياتها  رأس  عىل  وقد وضعت  العامة.  وبني  الحكومة 

الحكومية  الخدمات  بشأن  تخدمها  التي  القرى  تثقيف 

بدور  الالجئون  اضطلع  فقد  ثم  املتوافرة ألفرادها. ومن 

التواصل  لتحقيق  إعالمية  كقناة  املساعدة  معتاد يف  غري 

بني الحكومة املضيفة والسكان املحليني. 

إيالم  الجئي  تأهيل  إعادة  ملنظمة  التأسيسية  وللرحلة 

اإلمكانيات  الضوء عىل  ألنها تسلط  نظراً  املهمة،  داللتها 

كأفراد  الالجئون  بها  يتمتع  التي  الهائلة  والطاقات 

الظروف  بني  الفريد  االقرتان  فإن  شك  وبال  وكمجتمع. 

والقائم  املجتمع  دخول  عىل  والقدرة  املوامئة  السياسية 

لالجئني  متوافراً  أمراً  يكون  ال  قد  نادو  تاميل  يف  حالياً 

التأثري  أساس  عىل  وبالحكم  العامل.  من  أخرى  أصقاع  يف 

التي  اإلعامر  إعادة  عمليات  يف  الالجئون  أحدثه  الذي 

أعقبت كارثة تسونامي يف الهند – خاصة نقلهم للربامج 

‘من املخيم إىل القرى’ – فإنهم والبد قادرون عىل لعب 

بها.  الرصاع  انتهاء  بعد  األهمية يف رسيالنكا  دور شديد 

باعتبارها  الهند  يف  إلقامتهم  نظرتهم  الالجئون  ويواصل 

ومحرتمة  دامئة  عودة  إىل  يطمحون  حيث  مؤقتة  إقامة 

إىل رسيالنكا، وإىل امتالك القدرة مستقباًل عىل املشاركة 

كمواطنني كاملني يف جهود إعادة بناء بالدهم التي مزقتها 

الحروب. 

 )indirarr@hotmail.com( إنديرا ب. رافيندران

مدرسة يف كلية الدراسات الدولية واإلقليمية املتقدمة 

يف جامعة نورمال برشق الصني، شنغهاي، جمهورية 

الصني الشعبية. 

www.oferr.org .1

موظفو أوفر مع متطوعني هنود خارج مركز مجتمعي يف مقاطعة ناغاباتينام
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يف عام 1974، أي بعد قرابة 20 عاماً من العنف املتقطع 

القوميني  واألتــراك  اليونانيني  القبارصة  ميليشيات  بني 

ومحاولة املتطرفني من القبارصة اليونانيني تدبري انقالب، 

شامل  من  باملائة   37 واحتلت  قربص  تركيا  اجتاحت 

عن  اليونانيني  القبارصة  من  ألف   170 ورحل  الجزيرة. 

القبارصة  من  ألف   50 رحل  بينام  الشامل  يف  ديارهم 

الشامل.  إىل  وتوجهوا  الجنوب  يف  ديارهم  عن  األتراك 

وكان أعضاء هاتني الجاليتني قد فروا خوفاً من استمرار 

العنف.

اجتامعية  صدمة  مبثابة   1974 عام  أحــداث  وكانت 

ونفسية كربى للـ1400 قربيص يوناين الذين كانوا يعيشون 

يف قرية أرجايك الواقعة يف املنطقة القربصية التي تسيطر 

عليها تركيا اآلن. وبعدما نزحوا إىل املناطق الواقعة تحت 

السيطرة اليونانية، شعر القبارصة اليونانيني باالضطراب 

االستقرار  ساعدهم  ولكن   – الزمن  من  لفرتة  والحرمان 

والنمو  للطوارئ  الفعال  الحكومي  والتخطيط  السيايس 

واالبتكارية  املرنة  جهودهم  وكذلك  الرسيع  االقتصادي 

للتعايف عىل تجاوز هذه الصدمة. وبعد مرور 30 عاماً، ما 

زال أثر الصدمة موجوداً يف نفوسهم لكن أغلبهم يعتقدون 

أنهم تجاوزوا بفعالية “تجربة النزوح القاسية”.

وبدأت دراستي املطولة ألهل قرية أرجايك يف عام 1968 

والفرتات  باملزارعني.  غنياً  مجتمعاً  القرية  كانت  عندما 

عام  يف  النزوح  فرتة  هي  الدراسة  تناولتها  التي  التالية 

1974، وفرتة الـ15 شهراً األوىل من النزوح الذي حدث يف 
عام 1975، ثم الفرتة بني عامي 2000 و2400. 1

وقد أشارت مقارنة منظمة بني أهل قرية أرجايك وسكان 

العمرية من  الفئة  نازحة – ركزت عىل  أقرب قرية غري 

الرجال والنساء الذين ُولدوا بني عامي 1930 و1940 - 

النازحني  بني  الوفيات  معدل  يف  ارتفاع  وجود  عدم  إىل 

مبرض  املسجلة  اإلصابة  معدالت  يف  ارتفاع  لوحظ  بينام 

بأمراض  املسجلة  اإلصابة  معدالت  ووصلت  االكتئاب 

انتقاء هذه  وتم  الضعف.  إىل  الدموية  واألوعية  القلب 

بني  ترتاوح  كانت  أعامرهم  ألن  بالذات  العمرية  الفئة 

أنهم  املؤكد  من  وبالتايل   ،1974 عام  يف  سنة  و44   34

كانوا يعولون أطفاالً ويف الوقت نفسه يواجهون األعباء 

املسنني.  وأجدادهم  آبائهم  برعاية  واملرتبطة  املحتملة 

يف  أنه  إىل  الصحية  للنتائج  األوسع  املقارنة  آثار  وتشري 

ومستمرة  متعددة  الصدمات  فيها  تكون  التي  الحاالت 

– وليست مجرد تجربة حياتية واحدة قاسية - و/أو يف 

حالة فشل الدولة أو عدم قدرتها عىل تلبية احتياجات 

الصحية أشد  العواقب  املتوقع أن تكون  النازحني، فمن 

سوءاً بكثري.

تأثر  درجة  أن  إىل  إليها  توصلت  التي  النتائج  وتشري 

الرجال كانت مامثلة لدرجة تأثر النساء، ولكن بأشكال 

مختلفة، وأن القضية املحورية مل تكن النوع/الجنس وإمنا 

النزوح وعدد  العمر وقت  أي   - الحياة”  عوامل “مسار 

املعالني. إذ تبني أن األطفال هم األقل ترضراً من النزوح. 

أما كبار السن فقد شعروا باالضطراب لكنهم كانوا أقل 

قد  كانوا  القربصية  للثقافة  وفقاً  أبنائهم ألنهم  من  قلقاً 

سلموا أبناءهم زمام املسؤولية االقتصادية فلم يكن من 

املتوقع منهم القيام بأي جهود اقتصادية جديدة. وكانت 

الدولة القربصية تقدم املعاشات التقاعدية للمسنني من 

قبل عام 1974، فكان ذلك أحد عوامل الحامية املهمة.

ويف الـ 15 شهراً األوىل من النزوح، قامت الكثري من أرس 

قرية أرجايك بتغيري مكان إقامتها أربع أو خمس أو ست 

مرات، حيث عاشوا يف البداية يف أماكن مكدسة للغاية 

تكدساً.  أقل  كانت  مؤقتة  مساكن  ذلك  بعد  ثم وجدوا 

واستقرت هذه األرس يف أكرث من 25 موقعاً يف البلدات 

تسيطر  التي  قربص  جنوب  منطقة  يف  الرئيسية  والقرى 

عليها الحكومة، حيث كان واحد من كل أربعة قبارصة 

يونانيني شخصاً نازحاً. وبعدما رحل القبارصة األتراك عن 

اليونان بسبب مخاوفهم  الواقعة تحت سيطرة  املنطقة 

األمنية املرَبرة، كان اليونانيون الوافدون يجدون يف بعض 

للقبارصة  ملكاً  كانت  خالية  وأرايض  مساكن  األحيان 

كراجات  يف  عاشوا  غريهم  الكثريين  أن  إال   - ــراك  األت

وأكواخ ملدة وصلت إىل أربعة أعوام.

بها دولياً  )املعرتف  اليونانية  القربصية  الحكومة  ونفذت 

ملواجهة  الطوارئ  خطط  من  سلسلة  قربص(  كحكومة 

التحديات التي أوجدها النزوح وفقدان األرايض الزراعية 

واملساكن والقدرات الصناعية. إذ ُمِنح املزارعون النازحون 

إعفاء من الديون التي كانت مستحقة عليهم قبل الحرب 

وكذلك قروض بال ضامنات ليستمروا يف مامرسة الزراعة. 

كام تم تشغيل موظفي الحكومة النازحني ولكن بأجور 

صدمة النزوح والتعايف منها يف قربص
بيرت لوزيوس

تشري دراسة طويلة املدى للنازحني القبارصة إىل أن أغلبهم قد تجاوز صدمة النزوح.

“األجيال” والفئات العمرية

عىل الرغم من أن الكثري من الكتابات حول الالجئني والنازحني داخلياً تشري إىل “الجيل” األول أو الثاين أو الثالث، فإن ذلك غالباً ما يتم بشكل عريض، عىل افرتاض أن القارئ 

يعرف املقصود بذلك. وتشري دراستي إىل الحاجة إىل مزيد من الوضوح التحلييل والدقة.2 فإذا كان “الجيل” يعني اآلباء وأبنائهم، فإن أية جامعة طبيعية من النازحني 

ستضم، عىل سبيل املثال، آباًء يف الـ75 من العمر لديهم أبناء يف الـ50، وآباء يف الـ50 لديهم أبناء يف الـ25، وآباء يف الـ25 لديهم أبناء تحت سن الخامسة. وبيشء من التأمل 

نجد أن التأثري الذي يخلفه النزوح عىل الشخص البالغ من العمر 75 عاماً و50 عاماً و25 عاماً يف الغالب سيختلف من الناحيتني االجتامعية والنفسية. إذ يكون الشخص 

البالغ من العمر 75 عاماً قد مضت سنوات عمره وبطبيعة الحال يتحمل أبناؤه مسؤولية إعالته، بينام يكون الشخص البالغ من العمر 25 عاماً أمامه مهمة رئيسية هي 

إعالة أرسته.

ويف حالة أن يكون املعنى املقصود لكلمة “الجيل” هو الفرتة الزمنية البالغة 30 عاماً، فهذا املعني ال يبني ما وجه التشابه بني طفل نازح يف الخامسة من عمره وبني أم 

ألربعة أطفال تبلغ من العمر 35 عاماً، باستثناء تعرّض كليهام للنزوح. وحتى يف حالة استخدام كلمة “الجيل” بشكل فضفاض لتقسيم جامعة معينة إىل فئات عمرية لكل 

30 سنة فإن هذه الفرتات الزمنية الطويلة تضم أشخاصاً عليهم التزامات اجتامعية شاسعة االختالف.

ْلت استخدام املفهوم الدميوغرايف للفئة العمرية - وهنا يقصد بها مجموعة األشخاص الذين يولدون خالل فرتة محددة من السنوات - لفحص القضايا  لهذه األسباب فضَّ

الصحية للنازحني. كام يفضل علامء األوبئة أيضاً التحليل عىل أساس الفئة العمرية باعتباره أكرث دقة من فكرة “الجيل” غري الواضحة.
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التي  الديون  تسديد  األعامل  رجال  عىل  وكان  مخفضة. 

ورش  بينام حصلت  الحرب  قبل  عليهم  مستحقة  كانت 

البدء.  إعادة  قروض  عىل  الصغرية  والرشكات  الحرفيني 

ورأت الدولة يف النازحني مورداً للتنمية مدعوماً برأس مال 

تشغيلهم يف عدد  فأعادت  اقتصادياً،  عبئاً  وليس  برشي، 

من مشاريع البنية التحتية - كالطرق واملطارات وبشكل 

القبارصة  واستجاب  الالجئني.  إسكان  إعادة  يف  خاص 

اليونانيون النازحون بكل نشاط ويف غضون ثالث سنوات 

شهد معدل البطالة انخفاضاً كبرياً.

الجئو قرية أرجايك والعمل

استطاع بعض مزارعي قرية أرجايك أن يأخذوا بعض اآلالت 

- كالجرارات واملقطورات والشاحنات - معهم عندما فروا 

الجنوب.  يف  األرايض  بزراعة  لهم  سمح  مام  القرية،  من 

البعض  واستأجر  مهجورة؛  تركية  أراض  بعضهم  وجد  إذ 

اآلخر أراض مملوكة لليونانيني؛ وحصل البعض اآلخر عىل 

السهل  من  وكان  للدولة.  مملوكة  أراض  بزراعة  ترصيح 

إعادة توظيف سائقي املقطورات والجرافات الذين أخذوا 

معهم اآلالت من منطقة الحرب، وحتى الذين مل يأخذوا 

وكانت  كذلك.  مطلوبة  مهاراتهم  كانت  معهم  آالتهم 

تحول  إذ  الرئيسية.  التكيف  اسرتاتيجيات  إحدى  املرونة 

املزارعون من زراعة املحاصيل الشجرية طويلة األمد إىل 

زراعة الخرضاوات قصرية األمد، حيث استخدموا األغطية 

البالستيكية بشكل مبتكر يف صنع “الصوبات الزجاجية” 

تربية  إىل  بعضهم  تحول  كام  املوسمية،  األسواق  لجذب 

املوايش بكثافة ألنها ال تتطلب سوى مساحة صغرية من 

األرض ورأس مال متواضع.

وسعى بعض املهنيني املتخصصني يف مجاالت مثل الطب 

واملحاماة إىل إيجاد عمل واستمر البعض اآلخر يف عملهم. 

وكان النجاح الباهر حليف بعضهم، بينام تقاىض البعض 

أسس  كام  الحكومي.  العمل  من  متواضعة  أجوراً  اآلخر 

يعملون  حيث  الخاص،  للتعليم  منشآت  املدرسني  بعض 

بعد انتهاء دوام عملهم الحكومي.

أما الذين كانوا بحاجة إىل أجور ويف الوقت نفسه يفتقرون 

إىل املهارات التخصصية أو رأس املال، فقد بحثوا يف عدة 

 - أرجايك  قرية  نساء  من  مجموعة  تعمل  إذ  اتجاهات. 

األجر  مدفوعة  أعامل  امتهان  لبعضهن  يسبق  مل  الاليت 

)مثل  املنزل  من  تقام  أنشطة  يف  عديدة  سنوات  منذ   –

الصناعات  يف  أو  املطهو(  الطعام  وإنتاج  الالسيه  صناعة 

فيام عملت  والخرضوات،  الفواكه  تغليف  مثل  الخفيفة 

عمل  كام  نظافة.  كعامالت  السياحة  قطاع  يف  أخريات 

الرجال كطهاة وسائقني ويف الحانات، بينام اتجه الرجال 

املتعلمون األصغر سناً إىل العمل كبائعني.

وأنشأ الكثري من أهل أرجايك مشاريع مختلفة – حانات 

ومطاعم ومقاهي ورشكات لتأجري السيارات ومخابز. كام 

آخر  وعمل  متواضعة  إدارية  وظيفة  بني  بعضهم  جمع 

دوام  لفرتة  الخياطة  يف  كالعمل  املنزل،  يف  به  يقومون 

قطعة  الزراعة  يف  العاملة  األرس  إحدى  واشرتت  جزيئ. 

أرض سكنية يف نيقوسيا ثم باعتها بعد ذلك بسعر ُمربح، 

الزهور. كام قام معلم  الربح يف زراعة  فأعادت استثامر 

شاب باستثامر أمواله يف إنشاء كلية توىل إدارتها ابن عم 

زوجته بجدارة وقد شهد استثامره انتعاشاً.

العوامل التي خففت من حدة التشتت

يف قرية أرجايك كانت أربعة من بني كل خمس زيجات 

بني أشخاص ُولدوا يف قرية أرجايك. وكان الناس يعتربون 

بالحياة  ويزخر  العالقات  فيه  تتداخل  مكاناً  قريتهم 

االجتامعية، ولكن هذا بالطبع ال يعني أنه مل تكن هناك 

من  الناس  فر  وعندما  اجتامعية.  ومنافسات  رصاعات 

القرية، كان فرارهم غري مخطط أو منسق، وكانت األرسة 

للفرار  الرئيسية  الوحدة  هي  أجيال  ثالثة  من  املكونة 

وإعادة التوطني، لذا انتهى األمر ببعض األشقاء املتزوجني 

إىل اإلقامة يف مجتمعات مختلفة، غري أنهم سعوا أحياناً 

بعضهم  من  قريبة  مناطق  يف  أخرى  مرة  التجمع  إىل 

ملموساً  كان  التشتت  هذا  أن  من  الرغم  وعىل  البعض. 

والتكنولوجية  االقتصادية  التغريات  ساعدت  فقد  بقوة، 

التي حدثت مبرور السنوات يف التخفيف من حدة هذه 

الخسائر االجتامعية. ففي فرتة ما قبل الحرب، عىل سبيل 

املثال، مل تكن غالبية األرس متلك هاتفاً ولكنه مع الوقت 

نفسه  اليشء  وينطبق  املنازل.  معظم  يف  موجوداً  أصبح 

أصبحت  ثم  رفاهية  امتالكها  كان  حيث  السيارة،  عىل 

عنرصاً أساسياً يف معظم األرس. وقد أدى هذان التطوران 

واألصدقاء  األهل  بني  االجتامعي  التواصل  تسهيل  إىل 

أكرث  أرجايك  أهل  حياة  أصبحت  فبعدما  ثالثاً،  املشتتني. 

ببعضهم  االلتقاء  بإمكانهم  صار  فقراً،  وأقل  استقراراً 

البعض يف أعراس ومآتم القرية. وأخرياً، فقد كانت هناك 

عدة مناطق يرتكز فيها أهل أرجايك السابقون، مام خلق 

مناذج مصغرة من القرية.

السياسيني  للقادة  الرسمي  الخطاب  أن  الرغم من  وعىل 

واملعلمني يسعى إىل جعل طالب املدارس يف قربص منذ 

“األرايض  الستعادة  عدوانياً  موقفاً  يتخذون   1974 عام 

األشخاص  أن  إىل  يشري  الدقيق  البحث  فإن  املفقودة،” 

 1974 عام  يف  االبتدائية  املدرسة  سن  يف  كانوا  الذين 

التمييز بوضوح بني ما عاناه آباؤهم بسبب  يستطيعون 

نوا صداقات  النزوح وبني تجاربهم الشخصية. إذ أنهم كوَّ

ويختلف  قربص،  جنوب  يف  بيوتاً  وأسسوا  عماًل  ووجدوا 

فقد  آبائهم.  موقف  عن  “العودة”  مسألة  من  موقفهم 

ارتباطاً  البلوغ  سن  بعد  نزحوا  الذين  األشخاص  أظهر 

عاطفياً أكرب باملايض، أما الذين نزحوا يف الطفولة املبكرة 

توجهاً  أكرث  فُهم  نازحني،  آلباء   1974 عام  بعد  ُولدوا  أو 

نحو املستقبل. ويف حني أنهم يشاركون آباءهم اإلحساس 

تحافظ  التي  اإلنسان”  “حقوق  بلغة  ويتحدثون  بالظلم 

عىل استمرارية مطالبات التعويض، فإنه مل تظهر عليهم 

عالمات الصدمة النفسية.

بيرت لويزوس )P.Loizos@lse.ac.uk( هو أستاذ فخري 

 يف األنرثوبولوجي بكلية لندن لالقتصاد        

)www.lse.ac.uk(
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لقد كانت حالة الالجئني البوسنيني والكروات يف رصبيا 

إىل  بحاجة  أنها  َتحَدد  التي  الخمس  الحاالت  بني  من 

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  أطلقت  عندما  الدعم 

املطولة  اللجوء  حاالت  بشأن  خاصة  مبادرة  الالجئني 

ُعقد   2008 األول  ديسمرب/كانون  يف  و   .2008 عام  يف 

السامي  املفوض  بني  جنيف  يف  املستوى  رفيع  اجتامع 

أخري  جهد  بذل  عىل  الطرفان  خالله  اتفق  ووفد رصيب 

لضامن توصل الالجئني املتبقني يف رصبيا إىل حل دائم، 

إما من خالل العودة أو االندماج املحيل، بحيث يكون 

بعينه خالل  الوضع  لهذا  نهايئ  إىل حل  التوصل  تم  قد 

مدة ال تتجاوز عامني. 

وعىل الرغم من مرور 13 عاماً عىل انتهاء القتال يف غرب 

البلقان، إال أنه ال يزال هناك نحو 361 ألف نازح وحوايل 

والبوسنة  وكرواتيا  رصبيا  من  كل  يف  الجئ  ألف   100

والهرسك والجبل األسود، منهم 96 ألف يف رصبيا وحدها. 

إىل  وعادوا  رصبيا  عن  الجئ  ألف   140 نحو  رحل  وقد 

أُعيد توطني  بينام  املايض،  العقد  األصلية خالل  بلدانهم 

يف  الالجئني  غالبية  أما  ثالثة.  بلدان  يف  ألف شخص   50

رصبيا فقد قرروا االندماج محلياً. 

املحيل لالجئني يف رصبيا  االندماج  استمرت عملية  وقد 

بتجنيس  رصبيا  سمحت  إذ  الزمن.  من  عقد  من  ألكرث 

الالجئني يف عام 1997. وتم تعديل قانون املواطنة عدة 

مرات بعد ذلك ويعترب اإلطار القانوين الحايل إطاراً ليربالياً 

واحد.  عنرص  إال  هو  ما  التجنيس  ولكن  بعيد.  حد  إىل 

أن  ينبغي  اقتصادية  عملية  أيضاًَ  هو  املحيل  فاالندماج 

يقل فيها اعتامد الالجئني تدريجياً عىل مساعدة الدولة 

عملية  فهي  وأخرياً،  الذات.  عىل  االعتامد  يحققوا  وأن 

الحياة  يف  املساهمة  لالجئني  تتيح  وثقافية  اجتامعية 

االجتامعية لبلد اللجوء. 

لحل  الوطنية  رصبيا  “اسرتاتيجية  من  كل  وتقدم 

و”ورقة   )2002( داخلياً”  والنازحني  الالجئني  مشاكل 

توجيهية  مبادئ   )2003( الفقر”  من  الحد  اسرتاتيجية 

عملية  يف  التقدم  لتحقيق  متيناً  أساساً  وتوفر  واضحة 

اندماج الالجئني يف رصبيا. وتركز االسرتاتيجية الوطنية 

والبوسنة  كرواتيا  إىل  الالجئني  عــودة  تعزيز  عىل 

النازحني داخلياً إىل كوسوفو،  والهرسك، وكذلك عودة 

وتعزيز االندماج املحيل عرب معالجة املشاكل املتعلقة 

الجامعية(،  املراكز  إغــالق  ذلــك  يف  )مبــا  باإلسكان 

مع  والتعامل  عمل  فــرص  عىل  الحصول  وتسهيل 

لعمليتي  باملمتلكات  واملتعلقة  القانونية  الجوانب 

االندماج املحيل والعودة إىل الوطن. 

اإلسكان

لقد وضعت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 

رصبيا عدداً من الربامج إلدماج الالجئني محلياً، ال سيام 

من  أكرث  استثامر  تم  فقد  والعمل.  اإلسكان  قطاعي  يف 

100 مليون دوالر أمرييك يف مشاريع االندماج، منها 30 

مليون دوالر أمرييك ملشاريع 

وخالل  ــقــط.  ف اإلســكــان 

نظام  تعرّض  التسعينات، 

الذي  الحكومي  اإلســكــان 

االشرتاكية  عهد  يف  ُأنشئ 

يد  عىل  املتعمد  للتدمري 

النظام الحاكم. لذلك وجهت 

املنظمة  بصفتها  املفوضية، 

يف  العاملة  الوحيدة  الدولية 

أوىل  الوقت،  ذلك  رصبيا يف 

نحو  اإلسكانية  مشاريعها 

األشخاص  احتياجات  تلبية 

التي  الفئة  بني  ضعفاً  األكرث 

حازت عىل اهتاممها )سكان 

وكذلك  الجامعية(  املراكز 

خاصة،  مساكن  يف  املقيمني 

بإمكانهم  سيكون  الذين 

لو  بهم  خاص  سكن  تدبري 

أنهم تلقوا بعض الدعم. 

يف  الخاص  القطاع  وميتلك 

رصبيا أكرث من 90 باملائة من 

املوجودة يف سوق  املساكن 

أن  املؤسف  ومن  اإلسكان. 

ملعظم  املنال  صعب  أمراً  يزال  ال  خاص  سكن  امتالك 

الالجئني  مفوضية  أجرتها  دراسة  أشارت  إذ  الالجئني. 

 29.5 أن  إىل   2008 األول  ديسمرب/كانون  يف  رصبيا  يف 

ميلكون  رصبيا  جمهورية  يف  الالجئني  من  فقط  باملائة 

سكناً خاصاً بهم. أما النسبة األكرب من الالجئني )41.75 

حيث  مؤجرة  منازل  أو  شقق  يف  فيعيشون  باملائة( 

اإليجار،  عىل  الشهري  دخلهم  من  كبرياً  جزءاً  ينفقون 

أو  العائلة  أفراد  مع  منهم  باملائة   19.75 يعيش  بينام 

باملائة،   1.5 الجامعية  املراكز  يف  ويعيش  األصدقاء. 

ويقيم 6 باملائة يف مؤسسات الرعاية االجتامعية وغريها 

من أشكال اإلسكان االجتامعي، بينام يعيش 1.5 باملائة 

يف أشكال أخرى من السكن. 

االندماج املحيل لالجئني يف رصبيا
ميلوش ترجان وديان كالدارين

من خالل إيالء عناية خاصة لتعزيز سبل العيش واالعتامد عىل الذات، تأمل مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني أن تتمكن من اإلنهاء التدريجي لربنامج املساعدات الذي طال أمده. 

“حياتنا ليست حياة عادية! كل جوانب حياتنا صعبة، فلقد فقدنا منازلنا وممتلكاتنا بينام يهجرك أطفالك حاملا يكربون، إنه وضع ال 
يحتمل” فينكا كولونجيا، رصبية من كرواتيا أصبحت الجئة يف الرصب منذ 13 عاماً )ترشين الثاين/نوفمرب 2008(
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مرشوع  تنفيذ  تم  و2004،   1996 عامي  بني  الفرتة  ويف 

لالجئني.  سكنية  وأبنية  فردية  منازل  لبناء  النطاق  واسع 

مع  تتوافق  لإلسكان  جديدة  مفاهيم  عدة  وظهرت 

زادت  والتي  الحكومة  نرشتها  التي  االسرتاتيجية  الوثائق 

واستناداً  املساعدة.  بتقديم  الدويل  املجتمع  اهتامم  من 

لشؤون  املتحدة  األمــم  مفوضية  ومنــاذج  تجارب  إىل 

من  سلسلة  تنفيذ  األوروبية  املفوضية  تولت  الالجئني، 

لتقديم  األوروبية  الجامعة  “برنامج  خالل  من  املشاريع 

االستقرار”  وإحالل  والتنمية  التعمري  أجل  من  املساعدة 

)CARDS(1 يف الفرتة يني عامي 2004 و2007. وخالل 

للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  نفذ  الفرتة،  نفس 

البرشية برنامجاً اسكانياً مبتكراً مولته الحكومة اإليطالية 

البلدية  اإلسكان  هيئات  من  مجموعة  قــدرات  لدعم 

نفسه، ويف ظل غياب  الوقت  املحيل. ويف  املستوى  عىل 

املتحدة  األمم  سياسة وطنية لإلسكان، واصلت مفوضية 

تطوير  إمكانية  الستكشاف  جهودها  الالجئني  لشؤون 

مناذج إسكانية جديدة. وأسفرت هذه الجهود املتواصلة 

داعمة”  بيئة  االجتامعي يف  “اإلسكان  تطوير منوذج  عن 

رشاء  ويشمل  املحلية  املــوارد  عىل  بشدة  يعتمد  الذي 

بيوت قروية للحاالت املوجودة يف الريف وتقديم قروض 

صغرية لرشاء مساكن. وقد أظهرت هذه التجربة ما ميكن 

أصحاب  كل  بني  والتنسيق  التعاون  خالل  من  تحقيقه 

التنموي(  الدوليني )سواء يف املجال اإلنساين أو  املصلحة 

واألهم   – املدين  واملجتمع  واملركزية  املحلية  والحكومة 

من ذلك، من خالل مشاركة الالجئني أنفسهم يف عملية 

اإلعداد وصنع القرار. 

بطيء  تحسن  إىل  واملبادرات  الربامج  هذه  أدت  وقد 

لكن مطرد يف هذا القطاع. فهناك زيادة يف معدل ملكية 

مع  يقيمون  الذين  الالجئني  عدد  يف  وانخفاض  املساكن 

العائلة أو األصدقاء، مقارنًة بالفرتة التي تم فيها تسجيل 

أن  للدهشة  املثري  ومن   .2005/2004 عام  يف  الالجئني 

االجتامعية  الرعاية  الضعفاء يف مؤسسات  الالجئني  عدد 

ذلك  يف  الرئييس  والسبب  زاد،  قد  االجتامعي  واإلسكان 

هو مشاريع اإلسكان الكبرية التي نفذتها الوكالة األوروبية 

البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  وبرنامج  للتعمري 

وغريهم،  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمــم  ومفوضية 

وخفضت هذه املشاريع أيضاً نسبة الالجئني املقيمني يف 

املراكز الجامعية. 

العمل

متاسكهم  عىل  والحفاظ  لالجئني  املحيل  االندماج  لكن 

االجتامعي واالقتصادي داخل املجتمع هام عملية طويلة 

الجنسية  الالجئني  مننح  أن  كافياً  فليس  للغاية.  ومعقدة 

الرشوط  أهم  من  للسكن.  حلوالً  لهم  ونقدم  الرصبية 

ثابت  ومصدر  عمل  عىل  الحصول  كرمية  حياة  لعيش 

الحكومة  تواجهها  التي  الرئيسية  القيود  وأحد  للدخل. 

عىل  تقوم  الالجئني  ألزمة  حلول  عن  بحثها  يف  الرصبية 

االندماج املحيل هو ضعف االقتصاد الذي ال يزال يف مرحلة 

الحالية.  العاملية  املالية  األزمة  بعد  وازداد سوءاً  انتقالية 

لضعف  الرئييس  واملؤرش 

الالجئني هو ارتفاع معدل 

مبعدل  فمقارنًة  البطالة. 

البلد  سكان  بني  البطالة 

يبلغ  والـــذي  املضيف، 

نجد  باملائة،    20 حوايل 

بني  البطالة  معدل  أن 

قرابة  إىل  يصل  الالجئني 

يعاين  كــام  باملائة.   33

باملائة   66 من  يقرب  ما 

املقيمني  الالجئني  مــن 

من  الجامعية  املراكز  يف 

البطالة. 

معدل  ارتــفــاع  وبسبب 

يواجه  رصبيا  يف  البطالة 

الالجئني  مــن  الــكــثــري 

عىل  العثور  يف  صعوبات 

وظائف أو إنشاء مشاريع 

بهم  خاصة  للدخل  مدرة 

املهارات  ألنهم ال ميلكون 

نظمت  ــذا  ل املناسبة. 

املتحدة  األمــم  مفوضية 

برنامجاً  الالجئني  لشؤون 

للتدريب املهني يستهدف 

الالجئني  مبارش  بشكل 

ضعفاً  واألكرث  فقراً  األكرث 

االجتامعية.  الناحية  من 

املشاريع  يف  املغامرة  روح  ميلكون  الذين  لالجئني  أما 

التجارية، فقد أنشأت املفوضية الصندوق الدوار للقروض 

مستقلتان  محليتان  مؤسستان  تديره  الذي  الصغرية 

للتمويل الصغري نجحتا يف تنفيذ أنشطة ائتامنية صغرية 

لالجئني والنازحني داخلياً من كوسوفو من خالل محفظة 

قيمتها 5 ماليني دوالر. 

حقوق اإلنسان

ال بد أن يجري البحث عن حلول دامئة لالجئني يف إطار 

حقوق اإلنسان. لذا تتبع مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

ميكن  بأنه  منها  إمياناً  الحقوق،  عىل  قامئاً  نهجاً  الالجئني 

توفرت  لو  أسهل  بشكل  أنفسهم  عىل  االعتامد  لالجئني 

اإلنسانية.  حقوقهم  كامل  عىل  الحصول  إمكانية  لهم 

هي  األصلية  البلدان  يف  الحقوق  استعادة  فإن  لذلك، 

رضورة أساسية ليس لعودة الالجئني إىل ديارهم وحسب 

وإمنا الندماجهم محلياً كذلك. وقد حققت هذه العملية 

القانوين  اإلطار  والهرسك حيث سمح  البوسنة  يف  نجاحاً 

باالستعادة الكاملة لحقوق امللكية. ويتجىل هذا األمر يف 

 10 سوى  يبق  مل  حيث  الباقني يف رصبيا،  الالجئني  عدد 

باملائة من الجئي البوسنة والهرسك الذين ُسجلوا يف عام 

الوضع يف كرواتيا غري  يزال  الوقت نفسه، ال  1996. ويف 

مبرش لالجئني، وهو أحد األسباب الرئيسية لبقاء 70 ألف 

الجئ كروايت مسجلني يف رصبيا. 

الخامتة

إمكانية  عن  فضاًل  والعمل،  اإلسكان  برامج  نجاح  إن 

هو  األصلية،  بلدانهم  يف  حقوقهم  عىل  الالجئني  حصول 

أمر حيوي لنجاح االندماج الذي يشكل بدوره األمل األكرب 

رصبيا.  يف  لجوءهم  طال  الذين  الالجئني  مصري  لتحديد 

مكاناً  تحتل  املطولة  اللجوء  حاالت  أصبحت  وقد  واآلن 

تضيع  أال  نأمل  نحن  الدولية  اإلنسانية  األجندة  يف  بارزاً 

بنهاية  الالجئني يف رصبيا  تنتهي قصة  الفرصة وأن  هذه 

اللجوء  به يف حاالت  يحتذى  لتكون مثاالً جيداً  سعيدة، 

املطولة الشبيهة يف أماكن أخرى من العامل. 

ميلوش ترجان )TERZAN@unhcr.org( هو مساعد 

 مسؤول الربامج وديان كالدارين 

)KLADARIN@unhcr.org( هو  مساعد مسؤول 

الحامية لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 

 .)http://www.unhcr.org.yu( رصبيا

 http://tiny.cc/EC_CARDS .1

“مل أعد أفكر يف املستقبل! من املستحيل التخطيط ألي يشء يف حيايت. أشعر كام لو أين قد وقعت يف فخ ال 
مجال للنجاة منه يف مثل هذه األوضاع.” ميليو ميليتش، الجي بوسني يعيش يف ريباين يف دولة الرصب.
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تحتاج بريو إىل تحسني التخطيط واالستثامر ليكونا 

أكرث فعالية حتى تستطيع تلبية احتياجات النازحني 

داخليا ًالذين طال أمد نزوحهم وتعزيز التنمية 

االقتصادية املستدامة.

منذ انتهاء رصاعها الداخيل يف عام ،2000 عكفت بريو 

عىل دمج الترشيعات اإلنسانية يف القانون الوطني 

وحاولت من خالل الالمركزية اإلقليمية مواجهة تفيش 

مستويات الفقر الذي أشعل حركة التمرد املاوية يف 

عام .1980 وعىل الرغم من هذا التقدم الذي تحقق، 

فإنه مل يُبذَل حتى يومنا هذا سوى القليل من الجهد 

املنسَق ملساعدة هؤالء الذين تعرضوا ألكرب قدر من 

املعاناة أثناء الرصاع والذين ال يزالون األكرث تهميشاً 

 –وهُم النازحون داخليا ًالذين طال أمد نزوحهم .لذا 

فإن التخطيط الفعال من خالل عملية التعويضات ال 

يؤدي إىل استعادة العدالة فحسب بل ويحقق كذلك 

فوائد ملموسة تسهم يف تنمية البالد.

فقد نزح أكرث من 600 ألف شخص داخل بريو 

خالل الثامنينات والتسعينات نتيجة للرصاع 

املسلح بني الحكومة وجامعات الدفاع الذايت 

وقـــوات املتمردين التابعة لحركة” الدرب 

الساطع “وحركة” توباك أمارو الثورية ،“بينام 

تعرّض 69000 شخص للقتل أو االختفاء .وكان 

ــرصاع قد اشتعل إثــر حملة طالبت بزيادة  ال

اإلصــالح الزراعي وتوسيع الحقوق االجتامعية 

واالقتصادية ،ردا ًعىل وجود نظام لتوزيع األرايض 

كان من األنظمة األكرث ظلام يًف أمريكا الالتينية 

وكذلك انتشار الفقر املدقع واإلقصاء االجتامعي. 

ثم تطورت هذه القضية األولية حتى ظهرت 

حركة ماوية قمعية ارتكبت انتهاكات واسعة 

لحقوق اإلنسان .وكانت الحكومة بطيئة يف إدراك 

الحجم الفعيل للرصاع خالل الثامنينات ،ولكن إثر 

استشعار القوة الحقيقية للرصاع يف العاصمة يف 

أوائل التسعينات ،نجح التحرك الحاسم من جانب 

حكومة فوجيمورس يف مواجهة مواجهة التهديد 

الذي شكله املتمردون .غري أن هذا النجاح قد 

تحقق من خالل نظام لتعبئة الفالحني وعرب فرض 

األحكام العرفية ،مام نجم عنه انتهاكات واسعة 

لحقوق اإلنسان ال تقل عن الفظائع التي ارتكبتها 

قوات املتمردين.

ويف السنوات التي تلت ذلــك ،سعت الحكومة 

إيل التعامل بشكل ايجايب مع املــايض .ففي عام 

 2004قدمت الحكومة قانونا ًجديدا ًبشأن النزوح 

الداخيل دَمَج املعايري اإلنسانية ومعايري حقوق 

اإلنسان الدولية يف الهياكل القانونية الوطنية وذلك 

من خالل إطار” املبادئ التوجيهية بشأن النزوح 

الداخيل .“ويوضح هذا القانون حقوق األشخاص 

الذين اضطروا إيل الفرار من ديارهم بسبب الرصاع 

املسلح أو ألسباب أخرى ،مام يضفي الصفة الرسمية 

عىل قبول الدولة تحمّل مسؤولية منع النزوح 

وحامية ومساعدة النازحني - وهو تقدم واضح نحو 

منع حدوث أشكال جديدة من الظلم يف املستقبل.

وقد أويص التقرير النهايئ للجنة الحقيقة واملصالحة 

 )TRC(لعام 2003 بتقديم برامج تعويض لألفراد 

واملجتمعات يف مجاالت الصحة العقلية والبدنية، 

ويف مجاالت التعليم والدعم االقتصادي وإصدار 

وثائق الهوية ،وذلك بغض ّالنظر عن اآلثار املالية 

الناتجة .ولكن عىل الرغم من القبول الواسع بأن 

النازحني داخليا اًل يزالون فئة ذات احتياجات خاصة، 

فإن استمرار نزوحهم هو دليل عىل الفشل يف تنفيذ 

العمليات الالزمة للتوصل إىل حلول دامئة.

التحديات يف وجه التقدم

من  الرغم  فعىل  التعويضات!  عملية  تجمدت  لقد 

النازحني  تسجيل  يف  داخلياً  النازحني  جمعيات  نجاح 

داخلياً، يعاين املجلس الوطني للتعويضات من نقص يف 

التنسيق، ويف تدريب العدادين، ويف مشاركة النازحني 

داخلياً. وعىل الرغم من التزام الحكومة بذلك دولياً، 

التي ستمهد  األفراد  فإنها مل تستكمل جمع شهادات 

أساس  عىل  لألفراد  مالية  تعويضات  لتقديم  الطريق 

العقبات  إحدى  وكانت  للحقوق.  محددة  انتهاكات 

الرئيسية أمام تحقيق ذلك هي اإلرصار عيل أن يقدم 

منه.  نزحوا  الذي  األصيل  املكان  تثبت  وثائق  األفراد 

ودامئاً ما يعجز النازحون داخلياً عن تقديم مثل هذه 

الوثائق، وذلك ألنهم فروا من ديارهم تحت التهديد 

لجمع  سوي  كاٍف  وقت  لديهم  يكن  ومل  ــراه،  واإلك

ممتلكاتهم األساسية. كام أدى إرصار الحكومة عىل أن 

للنازحني  يستكمل كل فرد مشرتك يف جمعية وطنية 

قبل  تعويض  عىل  للحصول  الفردي  التسجيل  داخلياً 

حصول  دون  الحيلولة  إىل  الجامعي  التعويض  بدء 

غالبية الجمعيات عىل املساعدة الجامعية.

صعبة  عملية  هي  الــفــردي  التسجيل  وعملية 

بطبيعتها، خاصة ألن نظام بطاقات الهوية مل يطَبق 

فإن  لذا  األخرية.  الفرتة  يف  إال  بريو  أنحاء  جميع  يف 

تقديم  عىل  الرتكيز  هو  وفائدة  جدوى  األكرث  النهج 

يف  داخلياً  النازحني  ملنظامت  جامعية  تعويضات 

تكون  املستدامة  العيش  سبل  لتوفري  برامج  صورة 

وزارة  خالل  من  وتعمل  ملموسة  تنموية  فوائد  لها 

 ،)MIMDES( االجتامعية  والتنمية  املرأة  شؤون 

حلول  إيجاد  عن  املسؤولة  الحكومية  اإلدارة  وهي 

بني  واضح  متييز  هناك  يكون  أن  وينبغي  دامئــة. 

األساسية  االجتامعية  الخدمات  تقدم  التي  الربامج 

وبرامج   - الوطنية  التنمية  أولويات  من  وهي   -

املحددة  االحتياجات  تستهدف  التي  التعويضات 

العدالة  تحقيق  فكرة  وتدعم  داخلياً  للنازحني 

قدمته  الذي  العرض  وُيعترَب  وتعويضهم.  للضحايا 

النازحني داخلياً بإنشاء مدارس  السلطات لجمعيات 

عىل  دلياًل  الصحية  للرعاية  جديدة  ومراكز  جديدة 

النازحني  تهم  التي  الرئيسية  للقضايا  فهمها  عدم 

الطبيعية. الحكومة  وملسؤوليات 

العاصمة ليام، يسكن األحياء الحرضية  وعىل أطراف 

الفقرية يف فيال السلفادور وسان خوان دي لوريغانتشو 

نحو 200 ألف نازح. وعىل الرغم من أن أغلبهم أتوا 

إىل ليام قبل أكرث من 15 عاماً، فال تزال هناك مشكلة 

االندماج التي طال أمدها، والتي جاءت نتيجة اإلقصاء 

ويعيش  والثقايف.  واالقتصادي  والسيايس  االجتامعي 

تم  التي  املؤقتة  األكــواخ  نفس  يف  النازحون  هؤالء 

يستطيع  وال  األحياء،  تلك  إىل  وفدوا  عندما  إنشاؤها 

أغلبهم الحصول سوى عىل املياه التي تنقلها الشاحنات 

مياه  تكلفة  أضعاف  سبعة  إىل  تكلفتها  تصل  والتي 

كل  كانت  النازحني  أغلب  وفد  وعندما  الصنابري. 

معرفتهم تقترص عىل القطاع الزراعي وهي معرفة ال 

تصلح يف هذه املنطقة الساحلية الجافة؛ ونتيجة لذلك 

التجارة  املتوسط ملدة 14 ساعة يومياً يف  يعملون يف 

لتغطية  مؤقتة  أعامل  ويف  الشوارع  يف  الرسمية  غري 

حاجاتهم األساسية. كام أن قدرة هؤالء النازحني عىل 

تتقلص  العيش  لكسب  أفضل  اسرتاتيجيات  تطوير 

بشدة نظراً ألن 25 باملائة من سكان ليام الحاليني ال 

يتحدثون سوى لغة الكويتشوا بدالً من اللغة الوطنية، 

باملائة  أّميون و35  باملائة منهم  اإلسبانية، و42  وهي 

منهم مل يتلقوا سوى التعليم االبتدايئ.

 النزوح والالمركزية والتعويض

 بعد النزاعات يف البريو
غافـِن ديفيد وايت

من خالل إيالء عناية خاصة لتعزيز سبل العيش واالعتامد عىل الذات، تأمل مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني أن تتمكن من اإلنهاء التدريجي لربنامج املساعدات الذي طال أمده. 
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وتظهر الفجوة بوضوح عند النظر يف هياكل الحامية 

بإعادة  واملتعلقة  التوجيهية  املبادئ  يف  ــواردة  ال

يجب  إذ  الفعيل.  والتنفيذ  اإلدماج  وإعادة  التوطني 

أن تتضمن املساعدة توفري فرص الحصول عىل املوارد 

وخاصة  للدخل،  املدرة  واملشاريع  والقروض  املالية 

بعد  ما  مرحلة  يف  التدخالت  غياب  أن  كام  للنساء. 

العاملي  االهتامم  لشح  انعكاس  هو  بريو  يف  الرصاع 

بإيجاد حلول دامئة لحاالت النزوح املطولة - ويوضح 

عواقب نقص التمويل عىل الربط الفعال بني اإلغاثة 

الكثري  أن  حني  ويف  التنموية.  والتدخالت  اإلنسانية 

تخضع  بلدان  يف  يقيمون  العامل  حول  النازحني  من 

كثريين  فإن  اإلنسانية،  الهيئات  من  مستمرة  لرقابة 

من  القدر  نفس  تلقى  ال  بلدان  يف  يعيشون  غريهم 

يف  تسبب  الذي  الرصاع  فيها  انتهى  بلدان  االهتامم، 

النزوح ولكن ال يزال النازحون فيها بحاجة ماسة إىل 

الحامية وال يستطيعون اختيار حلول دامئة.

الدامئة الحلول 

كيف نستطيع سد الفجوة بني ما ينص عليه القانون 

برامج  خالل  من  واقعياً  تحقيقه  ميكن  ما  وبني 

تقييم  يف  املهمة  األوىل  الخطوة  تتمثل  املساعدة؟ 

إىل  الرامية  واملبادرات  الدامئة  الحلول  ربط  كيفية 

وقد  الوطنية.  التنمية  بأولويات  العدالة  تحقيق 

وفعاليتها من خالل  الدولة  نطاق عمل  توسيع  كان 

الالمركزية هو بؤرة الرتكيز التنموي يف بريو. إذ كان 

دلياًل  الثامنينات  حقبة  يف  املاوية  التمرد  حركة  منو 

النسبي للحكومة خارج قاعدة  واضحاً عىل الضعف 

الحكومة  سعت  لذلك  ونتيجة  ليام.  يف  سلطتها 

الحكومية  والهيئات  املؤسسات  تواجد  زيادة  إىل 

الغابات  منطقة  يف  سيام  وال  الداخلية،  املناطق  يف 

عن  ونتج  األنديز.  ومنطقة  املعزولة  الشاملية 

نسبة  رفع  يف  التقدم  بعض  الدولة  أحرزت  أن  ذلك 

بينام  السكان  من  باملائة   97 إىل  باملدارس  االلتحاق 

املحسنة  املياه  مصادر  إىل  الوصول  نسبة  ارتفعت 

إىل 83 باملائة بعد أن كانت 74 باملائة يف عام 1990 

يف ذروة الرصاع.

إال أن هذه العملية مل تخلو من املشاكل. إذ يحتاج 

برامج  إىل  املحلية  املؤسسات  فعالية  وتحسني  بناء 

عىل  القروية  الجمعيات  خالل  من   - القدرات  لبناء 

وإرشاك  املساءلة،  لتحسني  وذلك   - املثال  سبيل 

وتعزيز  الدميقراطية،  العملية  يف  املحلية  املجتمعات 

السياسة  لهذه  كان  ولكن  الوطنية.  الهوية  مفاهيم 

لتحسني  كافية  عناية  إيالء  يتم  مل  إذ  عكسية  نتائج 

الخدمات  وجــودة  واملساءلة  االقتصادية  الفرص 

حصلت  أن  ذلك  عىل  الفعل  رد  وكان  االجتامعية. 

التأييد  من  مزيد  عىل  البوليفارية  الثورية  الحركة 

وهذا  التغيري.  إلحداث  جاذبية  أكرث  خياراً  باعتبارها 

عيل  لبوليفيا  املتاخمة  األنديز  مناطق  يف  الحال  هو 

وجه الخصوص، مام أدى إىل توقف الجهات املانحة 

العملية،  هذه  يف  املشاركة  عن  بريو  يف  الدولية 

التعاون.  سياسة  ومراجعة  تقييم  إعــادة  منتظرة 

إىل  األخري  بريو  انتقال  فبعد  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

مسؤولية  ستتزايد  الدخل،  متوسطة  الدول  وضعية 

السلطات الوطنية عن دفع هذه العملية قدماً دون 

مساعدة من الغري.

العيش  كسب  فرص  توفري  أن  الواضح  من  يزال  وال 

عيل املستوي اإلقليمي هو أمر حيوي إلنجاح عملية 

الالمركزية والتنمية الوطنية. فقد أدى غياب الفرص 

يف املناطق الداخلية إىل تدفق املهاجرين االقتصاديني 

العقود  خالل  مطرد  بشكل  الحرضية  املراكز  إىل 

األخرية، وكذلك النازحني الذين أعيد توطينهم قرساً. 

يعيشون  كانوا  السكان  من  باملائة   61 أن  حني  ويف 

ارتفعت  فقد   ،1975 عام  يف  الحرضية  املناطق  يف 

هذه النسبة إىل 72 باملائة يف عام 2004، مام وضع 

واالجتامعية  العامة  الدعم  هياكل  عىل  هائاًل  عبئاً 

التي كانت يف األصل ضعيفة. ومع ذلك، فلن تكون 

الفرص  تحسني  يتم  أن  دون  عكسية  هجرة  هناك 

نظام  يف  التحسينات  من  مزيد  وإدخال  االقتصادية 

الريفية. املناطق  التعليم يف 

للوفاء  فريدة  فرصة  البريوفية  للحكومة  تتاح  وهنا 

نفسه  الوقت  ويف  داخلياً،  النازحني  تجاه  بالتزاماتها 

أحد  ويتمثل  الوطنية.  للتنمية  أولوياتها  تحقيق 

يف  اإلقليمية  االقتصادية  للتنمية  األساسية  الجوانب 

أدى  والذي  الوطنية،  ليام  سوق  إىل  الوصول  توفري 

غيابه إىل عرقلة الحصول عىل إيرادات مرتفعة وفرص 

إعادة االستثامر. وعىل الرغم من ذلك، هناك بالفعل 

شبكات قامئة بني السكان النازحني أنفسهم. فال تزال 

النزوح  بدأ  منذ  قوية  واملجتمعية  األرسية  الشبكات 

العديدة  النازحني  جمعيات  وتتيح  سنوات.  قبل 

التعاونية  الجمعيات  لتطوير  فورية  تنسيق  مراكز 

املهارات  تتبادل  أن  ميكن  التي  الصغرية  الرشكات  أو 

وتستفيد من املزايا النسبية للمواقع املختلفة.

داخلياً  النازحني  بأن  اعتقاد  وجود  من  الرغم  وعىل 

يف بريو ال ينتظرون سوى الحصول عىل التعويضات، 

إىل  يشري  الفقرية  ليام  أحياء  يف  املوجود  الواقع  فإن 

ولكن  شديدة،  معاناة  عانوا  فقد  نعم  ذلك.  عكس 

املشاريع  إلنشاء  واألفكار  اإلبداع  من  الكثري  لديهم 

الواقع والتي  التي ميكن تحقيقها عىل أرض  الصغرية 

للنمو  وفوائد  النزوح  ملشكلة  دامئة  حلوالً  تقدم 

املشاريع  مناذج  تضمنت  وقد  الواسع.  االقتصادي 

الفاكهة  عصائر  لصناعة  املوالح  واسترياد  إنتاج 

منتجات  وتصنيع  العاصمة،  يف  حالياً  املتوفرة  غري 

الطبيعية  املشتقات  باستخدام  املنزلية  التنظيف 

الشباب  وتدريب  الداخلية،  املناطق  يف  املوجودة 

عملية  مبهارات  لتزويدهم  املهنية  املهارات  عىل 

املبادرات  هذه  وتعد  العاصمة.  يف  تسويقها  ميكن 

الوطنية  للسلطات  ميكن  قّيمة  انطالق  نقاط  مبثابة 

الهياكل  دعمها وتوسيعها. واألهم من ذلك أن هذه 

ميكن أن تفيد مجتمعات النازحني الريفية والحرضية 

الفقرية  باألحياء  النهوض  يف  يسهم  مام  السواء،  عىل 

بدوره  يسهم  ما  وهو  الريفية،  االقتصادية  والتنمية 

يف زيادة النشاط االقتصادي بني الفقراء بشكل يعزز 

الهجرة  عىل  ويشجع  االقتصادية  التنمية  من  املزيد 

العكسية. االقتصادية 

اإلنشاء  بتكاليف  للوفاء  مال  رأس  إىل  حاجة  وهناك 

القابلة  األصول  نقص  تعويض  املمكن  ومن  األولية. 

املرشوعات  قروض  عىل  للحصول  الالزمة  للتداول 

يتحمل  الجامعي، حيث  االقرتاض  الصغرية من خالل 

كل فرد املسؤولية الجامعية. وميكن للدولة أن تطلق 

هذه العملية، وفاًء بالتزاماتها تجاه النازحني يف صورة 

تعويضات جامعية تساعد عىل دفع تنمية املرشوعات 

الفاعلة  التنموية  الجهات  تبادر  الصغرية. وينبغي أن 

تنفيذ  يف  للحكومة  الدعم  بتقديم  املانحة  والجهات 

هذه األجندة السياسية. ومن خالل الوفاء مبثل هذه 

االلتزامات ميكن للدولة بناء جسور مهمة بينها وبني 

مستقبل  النهاية  يف  ستحدد  التي  االجتامعية  الطبقة 

مجرد جسور  الجسور هي  بعض  أن  األمة. ويف حني 

الجامعية  والرؤية  الوطنية  الهوية  يخص  فيام  رمزية 

جسور  ستكون  منها  اآلخر  البعض  فإن  املشرتكة، 

ودمج  القانون  بسيادة  االلتزام  وتتضمن  ملموسة 

الرضيبي. النظام 

ملشكلة  دامئة  حلول  إيجاد  رضورة  اعتبار  وينبغي 

االقتصادية  التنمية  لتعزيز  فرصة  أنها  النزوح 

األولويات  هامش  عىل  وضعها  من  بدالً  املستدامة، 

العدالة اإلصالحية.  السياسية كمجرد عملية لتحقيق 

وبالنظر إىل املحنة الطويلة التي يعاين منها النازحون 

عاماً،   20 أو   15 قبل  فراراهم  منذ  بريو  يف  داخلياً 

يتضح أنهم أناس يستحقون هذه الفرصة.

 غافـِن ديفيد وايت 

)gavin.david.white@undp.org( عمل 

مستشاراً مستقاًل يف مجال تنمية املجتمع املدين 

لدى جمعيات النازحني داخلياً يف بريو. وهو يعمل 

حالياً متخصصاً يف االتصاالت يف مكتب املنسق 

ألبانيا. املقيم لألمم املتحدة يف 

متت كتابة هذا املقال بناء عىل تجارب شخصية 

وهو ال ميثل وجهة النظر الرسمية لألمم املتحدة. 

الدفاع  الكاتب بالشكر إىل جمعية  ويتوجه 

عن حقوق اإلنسان )APRODEH( والوكالة 

 )COSUDE( والتعاون للتنمية  السويدية 

النازحني بسبب العنف السيايس يف مدينة  ومنظمة 

السلفادور عىل املساعدة التي قدموها له. 



نرشة الهجرة القرسية 4633 الـنزوح الـمطـّول��

لالجئني  املمكنة  املساهمة  من  االستفادة  فرص  وتشمل 

املصلحة  أصحاب  من  باعتبارهم  السالم،  عمليات  يف 

الرئيسيني، عىل:

·تطوير آليات للمشاركة لضامن إدراج املجتمع املدين 

يف محادثات السالم

·صقل مهارات الوساطة إلدخال معارف واهتاممات 

الالجئني يف محادثات السالم

تعزيز القدرات لتمكني الالجئني من املساهمة بشكل 

واالقتصادية  االجتامعي  اإلنعاش  يف  فعالية  أكرث 

لبالدهم.

بإرشاك  املطالبة  األصــوات  تعالت  األخرية  األعــوام  ويف 

الخامس  الهدف  ويحث  السالم.  عمليات  يف  الالجئني 

املتحدة  األمم  ملفوضية  الحامية”  أعامل  “جدول  من 

جهود  مضاعفة  عىل  يعمل  والذي   – الالجئني  لشؤون 

“تسهيل مشاركة  الدول عىل  دامئة1-  البحث عن حلول 

الالجئني، مبن فيهم النساء، يف عمليات السالم واملصالحة 







لضامن أن هذه االتفاقيات تعرتف بحق العودة وتنظر يف 

اإلدماج  التوطني وإعادة  إعادة  لتشجيع  الالزمة  التدابري 

واملصالحة.”

محادثات السالم

أن  املمكن  من  السالم  محادثات  يف  الالجئني  إرشاك  إن 

أنه  بناء السالم بطريقتني رئيسيتني، أولهام  يعزز عملية 

ميكن لالجئني أن يساهموا يف وضع اتفاقيات سالم تتناول 

يستطيع  ثانياً،  أشمل.  بشكل  الــرصاع  ونتائج  أسباب 

الالجئون املساعدة يف تنفيذ االتفاقيات. ومع ذلك، فإن 

كل  بعيداً  يزال  ال  السالم  محادثات  يف  الالجئني  إدراج 

البعد عن أن يكون عرفاً راسخاً من أعراف صنع السالم.

بعناية،  تخطيطها  يتم  مل  ما  املوسعة،  املشاركة  أن  غري 

أو  الصعوبة  يف  غاية  مهمة  املفاوضات  تجعل  أن  ميكن 

املدين  املجتمع  جامعات  تكون  فقد  ممكنة.  غري  حتى 

استيعاب  الصعب  من  يصبح  وقد  ومنقسمة  مسيَّسة 

مختلف القضايا التي يطرحونها عىل طاولة املفاوضات. 

الهموم،  معالجة كل هذه  ذلك، ميكن  الرغم من  وعىل 

ويف أثناء ذلك، ميكن توسيع آفاق السالم.

يف  البورونديون  الالجئون  شارك  املثال،  سبيل  فعىل 

املفوضية  من  بدعم  للسالم،”  أروشا  “عملية  مفاوضات 

لتحديد من ميثلهم يف هذه املشاورات وتسهيل إجراءات 

السفر، وذلك من خالل آليتني أدخلتا مصالح الالجئني يف 

املحادثات الرسمية وهام:

يف  بالنظر  مختصة  رسمية  لجنة  أمام  عرض  تقديم 

قضايا الالجئني، وإعداده كجزء من املفاوضات

صندوق  يرعاها  التي  املؤمترات  أحد  يف  املشاركة 

مام   ،)UNIFEM( للمرأة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم 

زود عضوات الوفود الحارضة يف املحادثات الرسمية 

بقامئة من التوصيات.

والتي   - الالجئون  طرحها  التي  القضايا  واشتملت 

انعكست يف النهاية يف اتفاقية السالم - استعادة األرايض 

واملمتلكات ووضع تدابري لتأمني العودة الطوعية واآلمنة 

لالجئني وإعادة إدماجهم يف املجتمع البوروندي.

من  سنوات  بعد  ليبرييا،  يف  املدين  املجتمع  شارك  كام 

يف  رسميًة  مشاركًة  املكثف،  التأثري  مامرسة 

مفاوضات السالم لعام 2003 بدعم من املنظامت 

الشعبية التي كانت تضم الجئني. وساعدت هذه 

املدين  املجتمع  من  أعضاء  إدراج  عىل  املشاركة 

يف الحكومة االنتقالية، ما حقق التوازن يف متثيل 

الفصائل املتناحرة، كام ساهمت يف وضع األحكام 

“لجنة  تأسيس  مثل  االنتقالية  بالعدالة  املتعلقة 

الحقيقة واملصالحة”.

زخاًم  تعطي  أن  املشاركة  هــذه  ملثل  وميكن 

بناء  دعم  يف  املدين  املجتمع  مشاركة  الستمرارية 

هذا  يف  خطوات  اتخاذ  بالفعل  تم  وقد  السالم. 

ينشط  بوروندي  ففي  البلدين.  كال  يف  االتجاه 

بناء  “لجنة  أنشطة  تنفيذ  يف  املــدين  املجتمع 

السالم”، ويف ليبرييا وضعت مجموعة من ممثيل 

بلجنة  الخاص  الترشيع  مسودة  املدين  املجتمع 

هذه  قــادت  الواقع  ويف  واملصالحة،  الحقيقة 

املجموعة العملية بأرسها.

عن  التغايض  ــإن  ف ــك،  ذل مــن  العكس  وعــىل 

بعمليات  كثرياً  يرض  أن  ميكن  الالجئني  مصالح 

للسالم”  دارفــور  “اتفاقية  فشل  فمنذ  السالم. 

)DPA(2حيث مل يحظ النازحون بتمثيل رسمي عىل 





فرص بناء السالم وحاالت النزوح
تامي شارب وسيلفيو كوردوفا

يف  الدائرة  الرصاعات  بتسوية  املتأصل  واهتاممهم  والخربة  باملعرفة  الالجئني  متتع  من  الرغم  عىل 
بلدانهم، فلم يتم حتى اآلن إرشاكهم بالكامل كدعاة للسالم.

حصلت حلقة من حقالت مسلل تلفيزيوين تم إصدارها بدعم من مفوضية األمم املتحدة لالجئني تهدف إىل التشجيع عىل التفاهم والتسامح يف ساحل العاج 
عىل جائزة الحضور يف مهرجان أبيجان السابع للسينام ضمن فئة األفالم القصرية. ومخرج هذه الحلقة كان جوزيف موغانغا وهو الجئ رواندي
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طاولة املفاوضات ومل يتم استشارتهم، اعرتفت املفاوضات 

األطراف.  جميع  تضم  محادثات  إجراء  برضورة  الحالية 

واالستامع  تشاد  يف  الالجئني  استشارة  بالفعل  متت  وقد 

إىل مخاوفهم بشأن قضايا تتعلق باألمن وتقييم األسباب 

الجذرية ومطالبات التعويض واإلدارة األهلية.

خطورة  كــذلــك  وهــنــاك 

حاالت  تكون  أن  حقيقية 

واملطولة،  املهَملة  اللجوء 

لالجئني  تتيح  ال  والــتــي 

الجهود  يف  لإلسهام  مجاالً 

معاناتهم،  إلنهاء  املبذولة 

يحاولون  ملن  خصبة  أرضاً 

بحمل  الــالجــئــني  ــاع  ــن إق

ظاهرة  تشكل  إذ  السالح. 

تجنيد الكبار واألطفال من 

املسلحة  الجامعات  قبل 

تحدياً عاماً يف مستوطنات 

الالجئني.

بناء السالم يف املنفى

من  باملائة   98 نحو  يقىض 

الالجئني يف أفريقيا جنوب 

وهي   – الكربى  الصحراء 

ربع  تضم  التي  املنطقة 

من  أكــرث   - العامل  الجئي 

املنفى.  يف  سنوات  خمس 

هذا  اســتــغــالل  وميــكــن 

املعارف  تعزيز  يف  الوقت 

واملهارات  والتوجهات 

يف  السالم  لبناء  الــالزمــة 

املستقبل. ومن املمكن أن 

تؤدي قلة الفرص املتاحة ملواصلة التعليم وتنمية املهارات 

أثناء فرتات النزوح الطويلة إىل الشعور بالعجز. إذ يشكل 

حيوية  أهمية  املهني  التدريب  وبرامج  الرسمي  التعليم 

لضامن وجود جيل مستقبيل متعلم يف الوطن األم، وخاصة 

عندما يقيض الالجئون عقوداً يف املنفى. كام يساعد إرشاك 

الالجئني يف إعداد وتقديم برامج املساعدة اإلنسانية عىل 

صقل املهارات التنظيمية للمجتمع املحيل.

تساعدهم  أن  ميكن  ديارهم،  إىل  الالجئني  عودة  وعند 

ففي  املصالحة.  عمليات  تدعيم  يف  أيضاً  املهارات  هذه 

لومباال نغوميبو – وهي منطقة يف أنغوال مزقتها الحرب 

لعقود طويلة – ساعدت جمعية نسائية عىل إعادة بناء 

العائدين  متكني  طريق  عن  املجتمع  أفراد  بني  العالقات 

تقاسم  من  الداخيل  النزوح  ومن  الخارجي  املنفى  من 

مهارات الخياطة والقراءة والكتابة والحرف اليدوية التي 

اكتسبوها خالل فرتة نزوحهم. عالوة عىل ذلك، استطاعت 

التي  اإلدارية  املهارات  من  االستفادة  سابقات  الجئات 

إدارة  يف  ملساعدتهن  النسائية  الجامعات  من  اكتسبنها 

الجمعية.

وقد تزداد نقاط الضعف داخل النسيج االجتامعي ملجتمع 

النازحني خالل فرتات النزوح الطويلة. وتعود معالجة هذه 

النقاط مبنافع كبرية سواء يف بلدان اللجوء أو بعد العودة. 

وميكن التعامل مع هذه املواقف بطرق شتى، من بينها 

“برنامج التعليم من أجل السالم” )PEP(،3 الذي أعدته 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والشبكة املشرتكة 

برنامج  وهو  الطوارئ،  حاالت  يف  للتعليم  الوكاالت  بني 

لتعزيز املهارات الالزمة للوساطة يف الرصاعات يقوم عىل 

برنامج  ويتألف  السالم.  عن  مسؤول  الجميع  أن  فكرة 

ميكن  تدريبية  وحــدات  من  السالم  أجل  من  التعليم 

املشاريع  يف  وكذلك  الرسمي  التعليم  برامج  يف  إدراجها 

املترسبني  والشباب  الكبار  تستهدف  التي  املجتمعية 

من املدارس. وتوىل خريجو هذا الربنامج قيادة عدد من 

األنشطة السلمية التي ساهمت يف تعزيز السالم، والحد 

بينها،  وفيام  املحلية  املجتمعات  داخل  الرصاعات  من 

الذين  الليبرييني  الخريجني  أحد  ويقوم  النساء.  ومتكني 

عادوا إىل ديارهم بتسهيل أعامل برنامج التعليم من أجل 

السالم كجزء من مرشوع يهدف إىل متكني املجتمع املحيل 

يف املناطق الرئيسية يف ليبرييا التي يتدفق إليها الالجئون 

العائدون بعد غياب دام سنوات طويلة.

ويشكل مسلسل تلفزيوىن عن الالجئني مثاالً عىل مهارات 

لنرش  اإلعالم  وسائل  استخدام  عىل  وقدرتهم  الالجئني 

املتحدة  التسامح. ففي عام 2003 شنت مفوضية األمم 

حملة  الالجئني  بعض  مع  بالتعاون  الالجئني  لشؤون 

ساحل  يف  والرصاعات  التوترات  تصاعد  إىل  لالستجابة 

من  حلقة   12 ــزت  ورك العاج. 

 ’Akwaba Résidence‘ مسلسل

)الحياة يف أكوابا( - الذي أخرجه 

تصوير  عىل   – روانـــدي  الجــئ 

بأفراحها  اليومية  الحياة  واقع 

يف  ظــهــرت  الــتــي  وصعوباتها 

التعامالت بني الالجئني والسكان 

املحليني.

توصيات

للوقت  املفيد  االستغالل  إن 

الالجئون  قضاه  الــذي  الطويل 

الالجئني  أن  يعني  املنفى  يف 

عىل  أقدر  أصبحوا  قد  العائدين 

والتصالح  اقتصادهم،  بناء  إعادة 

السابقني،  املجتمع  ــراد  أف مع 

أثناء  الرصاعات  يف  والوساطة 

عمليات اإلنعاش وإعادة اإلدماج 

التي ُيتوَقع أن تكون هشة.

الدويل  املجتمع  يناقش  وفيام 

ينبغي  دائــم،  سالم  بناء  كيفية 

الالجئني  بأن  الكامل  ــرتاف  االع

الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  هم 

يلعبوا  أن  يستطيعون  الذين 

دوراً حاساًم يف صنع السالم. لذا 

اعتامد  األمن  يتعني عىل مجلس 

قرار يدعو إىل توسيع مشاركة املجتمع املدين، مبا يف ذلك 

مشاركة الالجئني.

السالم  بناء  املناقشات تعريف  أيضاً يف هذه  املهم  ومن 

السالم  بناء  عملية  بدء  عىل رضورة  يؤكد  شامل  بشكل 

مبجرد اندالع الرصاع.

تامي شارب )SHARPE@unhcr.org( هي 

كبرية مستشاري السياسات وسيلفيو كوردوفا 

)CORDOVA@unhcr.org( هو مساعد املسؤول 

امليداين لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

)http://www.unhcr.org(. إن اآلراء الواردة يف هذا 

املقال خاصة بكاتبيها وال تعكس بالرضورة آراء األمم 

املتحدة.

http://tinyurl.com/UNHCRAgProt .1
http://allafrica.com/peaceafrica/resources/view/00010926.pdf  .2

http://www.ineeserver.org/page.asp?pid=1062 .3

لجأ جوزيف موغانغا عند فراره من رواندا عام 1994 إىل ساحل العاج. ورصح، إثر فوزه يف بجائزة الحضور يف مهرجان 
أبيجان السابع للسينام: “أنا الجئ، وفوزي هنا هو فوز لكل الالجئني، وفوز الالجئني مبثل هذه الجائزة هو دليل عىل 

حب وترحيب الشعب هنا بنا. واسمحوا يل، بالنيابة عن ع بالتايل التعبري عن شكري للشعب املضيف.”
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الخدمات  عىل  الحصول  إمكانية  تحسني  يف  يكون  رمبا 

املالية اسرتاتيجية تكيف فعالة يف أوضاع النزوح املطولة 

التي تواصلت فيها املشاكل التي يعانيها النازحون داخلياً 

نتيجة ملا يتعرضون له من تهميش أو بسبب غياب أي 

حلول دامئة وشيكة – خاصة عندما يقرتن ذلك بخدمات 

أساسية أخرى لدعم االعتامد عىل الذات. 

وقد يقطن بعض النازحني داخلياً الذين طال بهم النزوح 

آخرون  يعيش  فيام  مستوطنات،  أو  مخيامت  يف  إما 

للبعض  يتسنى  الحرضية. وقد  املناطق  بشكل مبعرث يف 

يسمح  مام  بإعالة أرسهم  للتكفل  قانوين  بشكل  العمل 

لهم بتحقيق ما ميكن اعتباره درجة من االندماج املحيل، 

مختلفة.  أسباب  لعدة  العمل  عن  آخرون  يعجز  بينام 

وقد قّدر مركز رصد النزوح الداخيل )IDMC(1 بأن ما 

يقرب من 11.3 مليون نازح داخلياً كانوا يعيشون بدون 

أي مساعدات إنسانية ذات قيمة من حكوماتهم يف عام 

2007. ويف حني أنه من الرضوري بحث كل وضع وكل 

الكثري من  حالة بصفة فردية كل عىل حده، فإن هناك 

داخلياً،  النازحني  بني  تجمع  التي  والخصائص  السامت 

بانعدام  اإلحساس  تفاقم  إىل  الوقت  مع  تؤدي  والتي 

االستقرار واستمرار املعاناة:

عن  غالبا  وينجم  واملعيشة:  العمل  فرص  غياب 

املستندات  حيازة  عدم  وعن  النازحني  ضد  التمييز 

األسباب  من  وغريها  الجغرافية  والعزلة  القانونية 

املشابهة. 

خسارة املمتلكات: ال ميلك معظم النازحني إال القليل 

للغاية من املمتلكات، هذا إذا امتلكوا أي يشء أصال، 

وما ميتلكوه ُيبىل ويستهلك ضمن فرتة قصرية. 

حيث  الرسمية:  املالية  األنظمة  من  االستبعاد 

من  كثري  شأن  ذلك  يف  شأنهم  النازحون،  يضطر 

اآلليات  لالتكال عىل  النامية،  العامل  الفقراء يف دول 

االدخار  وخطط  األموال  مقريض  مثل  الرسمية  غري 

أو  آمنة،  غري  ظروف  يف  األصول  وتخزين  الجامعي 

حملة األموال من أجل تلبية احتياجاتهم املالية. وقد 

تكون هذه اآلليات غري الرسمية مكلفة أو محفوفة 

باملخاطر أو كليهام. 







الخدمات املالية 

مقترصاً  يعد  مل  األصغر  التمويل  أن  إدراك  املهم  من 

القروض وسيلة  الخدمات االئتامنية، كام ال تشكل  عىل 

يعيشون  الذين  لألشخاص  الوحيدة  املالمئة  املساعدة 

املدقع حيث ميكن أن يؤدي منح  الفقر  يف ظروف من 

التمويل  املال للمعدمني إىل تفاقم املشكلة. وقد تحول 

األصغر إىل وسيلة إلضفاء الشكل املرصيف عىل ما ال يكون 

املستبعدين  وجذب  مرصفية،  طبيعة  ذي  جوهره  يف 

خدمات  مبنحهم  ساحته  إىل  الرسمي  املايل  القطاع  من 

القرائن  وتظهر  احتياجاتهم.  تخدم  معينة  ومنتجات 

قروض  من  فقط  ليس  بالفعل  يستفيدون  الفقراء  أن 

من  أكرب  مجموعة  من  أيضاً  وإمنا  الصغرية  املرشوعات 

واملدخرات  الصغرى  القروض  مثل  املالية  الخدمات 

نقل  من خدمات  وغريها  النقدية  والتحويالت  الصغرى 

من  األخرى  املتخصصة  املنتجات  من  وغريها  األمــوال، 

التأمني األصغر أو تيسري قروض التمويل األصغر2. 

وتشكل أعداد وتركيبة النازحني داخلياً السكانية الشكل 

األمثل لالسرتاتيجيات التي تسعى لرفع مستوى اكتفاءهم 

االقتصادي الذايت كوسيلة للتقليل من هشاشة أوضاعهم 

نظراً ألن النازحني داخلياً يف حاالت النزوح املطول غالباً 

امُلضيفة،  املجتمعات  ضمن  مستقر  بشكل  يعيشون  ما 

وألنه ال يلوح لهم أي أمل قريب يف العودة أو التوطن يف 

مكان آخر. وإضافة إىل ذلك، قد تضع الحكومات عراقيل 

بسبب  داخلياً،  للنازحني  املالية  املساعدات  توفري  أمام 

النوع  من هذا  مساعدات  توفري  بأن  الخاطئ  اعتقادها 

يعني أن النازحني داخلياً لن يعودوا أبداً. ويف الواقع فإن 

توفري االكتفاء الذايت إمنا يعمل عىل تيسري العودة عندما 

يحني أوانها، وذلك ألن النازحني حينها يكونون اقتصاديا 

الرتكيز  يتم  أن  ينبغي  ثم  ومن  لالنتقال.  استعداداً  أكرث 

عىل حامية حقوق النازحني خالل فرتة انتظارهم ألي أي 

حل يدعم قدرتهم عىل العودة، مع إقرارنا رغم ذلك بأن 

العودة يف بعض الحاالت قد ال تكون حاًل مالمئاً. 

تحقق  أن  تستطيع  ال  وحدها  املالية  الخدمات  إن 

االستقرار يف أي حالة إال عندما تأيت مقرتنة بوسائل أخرى 

لتوليد الدخل أو برامج أخرى للعمل والتقوت، أو عندما 

ميلك النازحون شكاًل من أشكال الدخل املستقر، وحينها 

يكون تعزيز املدخرات وتيسري التحويالت النقدية وتوفري 

وسائل  والتأمينية  االئتامنية  املنتجات  من  االستفادة 

مساهمة مهمة لتقليل املخاطر واألوضاع الهشة إنسانياً 

للنازحني داخلياً. 

التحويالت النقدية وخدمات نقل األموال: يعتمد الكثري 

التحويالت  عىل  النامي  العامل  بلدان  يف  الفقراء  من 

النقدية من أفراد األرسة الذين يرسلون أمواالً عن طريق 

شأن  شأنهم  والنازحون،  املتوفرة.  القنوات  من  عدد 

وغالباً  نقدية،  تحويالت  ويتسلمون  يرسلون  املهاجرين، 

واإلنفاق  اليومية  متطلباتهم  لتوفري  عليها  يعتمدون  ما 

عىل جوانب حياتهم املختلفة من رعاية صحية وإسكان 

وتعليم. وغالباً ما يعني تسهيل خدمات نقل األموال من 

خالل القنوات الرسمية تقليل املصاريف وقدراً أكرب من 

االستفادة  يستطيع  ال  أما من  األموال.  تسليم  األمان يف 

خدمات  إىل  للجوء  فيضطر  املرصفية  الخدمات  من 

األموال  من  جانباً  تقتطع  رسمية  غري  أو  بديلة  تحويل 

غري  األموال  نقل  آليات  فإن  كذلك  تسليمها،  يتم  التي 

املنقول.  املال  لخطر خسارة  أكرب  تعرضاً  تعني  الرسمية 

لتوفري  كوسيلة  الرسمية  النقل  خدمات  ُتستخدم  وقد 

أو غريها من  الحكومات  اآلمنة من  النقدية  التحويالت 

برامج اإلغاثة إىل املستفيدين منها مبارشة. 

خدمات االدخار واإليداع: يجازف الكثري من الناس الذين 

بتحويل  الرسمية  املرصفية  الخدمات  يستخدمون  ال 

أصول وأمالك العائلة إىل سلع مادية أو بإيداعها بشكل 

محفوف باملخاطر، مثل تحويلها إىل ماشية يشرتونها أو 

االحتفاظ بها كنقد سائل يف املنزل. فباإلضافة إىل تقليل 

املخاطر الكامنة يف هذه الطرق غري اآلمنة، ميكن لتوفري 

خدمات االدخار واإليداع للفقراء أن يساعدهم عىل بناء 

أصول، ويزيد من استقرارهم االقتصادي، ومن ثم يعينهم 

أن  الفقراء  »يستطيع  الوقت:  مرور  مع  ثروة  بناء  عىل 

يدخروا أموالهم ولديهم الرغبة بالفعل يف ادخار أموالهم، 

بسبب  يكون  ذلك  فإن  ادخارها  يستطيعون  ال  وعندما 

وهناك  ذلك.  عىل  قدرتهم  غياب  وليس  الفرصة  غياب 

ظروف تنشأ يف حياتهم يحتاجون فيها ملبالغ تزيد عام 

خاللها  من  ميكنهم  التي  املوثوقة  والطريقة  أيديهم،  يف 

الحصول عىل هذه املبالغ هي بإيجاد وسيلة لبنائها من 

مدخراتهم.«3 ومن ثم ينبغي عىل الخدمات املالية املالمئة 

تعزز  أن  طويلة،  لفرتة  داخلياً  النازحني  ومنهم  للفقراء، 

املبالغ  هذه  وجعل  الرثوة  لبناء  كوسيلة  اإلدخــار  من 

ومالمئة  آمنة  بوسيلة  وذلك  إليها  الحاجة  عند  متوافرة 

وتتسم باملرونة وغري مكلفة كثرياً. 

 النزوح الداخيل املطول واالستفادة

من الخدمات املالية 
سو أزايز  

من الرضوري توفري لدعم آليات التكيف قصرية وطويلة األمد بغية تعزيز االكتفاء الذايت عندما ال 
تلوح يف األفق برشى نهاية محنة النزوح. 
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النازحون  يتعرض  األصغر:  التمويل 

عامة  بصفة  والفقراء   – الفقراء 

– ملخاطر أكرب مام يتعرض لها غريهم 

الصدمات  فيهم  وتؤثر  الفئات،  من 

من  عمقاً  أكرث  بشكل  االقتصادية 

يحتاجون  فهم  غريهم.  عىل  تأثريها 

منخفضة  تكون  تأمينية  ملنتجات 

وقد  احتياجاتهم،  وتلبي  التكلفة 

عىل  التأمني  املنتجات  هذه  تشمل 

القروض  عىل  الضامنات  أو  الحياة 

عدم  حالة  يف  لحاميتهم  الصغرى 

قدرتهم عىل سداد ديونهم، والتأمني 

املمتلكات  لحامية  املمتلكات  عىل 

من  غريها  أو  لديهم،  التي  القليلة 

التي  املتخصصة  التأمينية  املنتجات 

تقلل من هشاشة واقعهم االقتصادي. 

التكاليف  منخفضة  لآلليات  وميكن 

التأمني األصغر أن تعينهم عىل  مثل 

وغريها  االقتصادية  الهزات  تحمل 

وتزيد  األخــرى  الدهر  نوائب  من 

املدى  عىل  أوضاعهم  استقرار  من 

الطويل.

قروض االئتامن األصغر: رغم أن هذا 

ُيوصف  ما  كثرياً  القروض  من  النوع 

األصغر  االئتامن  قروض  أن  إال  للفقر،  الحل  ميثل  بأنه 

عىل  الحقيقية  القدرة  ميلك  ملن  بحذر  مُتنح  أن  ينبغي 

بصفة  به  املقبول  من  أنه  ورغم  القروض.  هذه  سداد 

عامة أن قروض االئتامن األصغر قد ال تكون وسيلة فعالة 

أقل صدقاً  تكون  العبارة  هذه  أن  إال  النازحني،  للسكان 

يف حاالت النزوح املطول عنه يف حاالت النزوح الحديث. 

عىل  تعتمد  األصغر  االئتامن  برامج  أن  إىل  ذلك  ويرجع 

السكان الذين ليسوا يف حالة انتقال والقادرين عىل سداد 

ديونهم. ورغم ذلك، فقد نجد يف حاالت النزوح املطول 

من استطاعوا مع مرور الوقت كسب دخول ثابتة ومن 

وبالنسبة  املنظور.  املستقبل  يف  لالنتقال  يخططون  ال 

االئتامن  يكون  قد  املطول،  النزوح  حاالت  يف  لألشخاص 

القدرة  من  وثابت  طويل  تاريخ  لهم  ملن  مالمئاً  األصغر 

عىل توليد الدخل بالفعل، وذلك عىل نحو ما يتجىل لنا 

والالجئني  األصغر  االئتامن  مع  األونروا  وكالة  تجربة  يف 

الفلسطينيني4. كذلك فإن االئتامن األصغر ميكن أن يكون 

أسلوباً يف غاية الكفاءة مع السكان الذين تحولوا من منح 

الفنية  باملساعدات  املدعومة  القروض  إىل  املساعدات 

التكاملية. 

توصيات

مقرتنة  تأيت  عندما  املالية،  الخدمات  من  لالستفادة  إن 

يف  مهم  أثر  الحامية،  وبرامج  املساعدات  من  بغريها 

تحقيق االستقرار االقتصادي واالعتامد عىل النفس، وهام 

داخلياً  النازحني  السكان  بني  بشدة  مطلوبان  عنرصان 

الرضوري  فمن  ذلك،  ورغم  املطول.  النزوح  محن  يف 

مجموعة  وتحديد  األصغر  االئتامن  وراء  ما  إىل  التطلع 

الخدمات املالية املناسبة للتطبيق مع النازحني يف حاالت 

يف  تجعل  أن  شأنها  من  الجهود  فهذه  املطول.  النزوح 

والحكومات  السياسات  وصناع  املانحة  الجهات  قدرة 

الخروج  األطراف  من  وغريها  الحكومية  غري  واملنظامت 

بتقييم أفضل الحتياجات هؤالء السكان وتكييف الربامج 

تقييم تدفقات كل أرسة يف  املهم  احتياجاتهم. ومن  مع 

املمتلكات  وإدارة  النقدية  واإلدارة  النقدية  التحويالت 

النفقات واحتياجاتها  والدخل واملخاطر واحتياجاتها من 

االقرتاضية وقدرتها عىل السداد والخدمات املالية الرسمية 

أو غري الرسمية املتاحة أمامهم يف الوقت الراهن. 

من  عدد  هناك  فإن  األصغر،  باالئتامن  يتعلق  وفيام 

التمويل  صناعة  من  املستفادة  املهمة  والقواعد  املبادئ 

سالمة  لضامن  االعتبار  يف  أخذها  يجب  والتي  األصغر 

تطبيق هذا األسلوب مع تجمعات النازحني، وهي تشتمل 

عىل الحاجة إىل ما ييل:

ضامن توفري الحامية للمقرتضني )خاصة مع السكان 

ذوي األوضاع الهشة إنسانياً مثل النازحني داخلياً(

الحفاظ عىل نزاهة املؤسسة كمنظمة مقرضة وليس 

مساعدات  توفري  عملية  وفصل  خريية،  كجمعية 

ما  دامئاً  حيث  األصغر،  التمويل  توفري  عن  اإلغاثة 

سيظهر تضارب طبيعي بني هذين الهدفني.5 





أسعار  وتطبيق  الجودة،  عالية  مبحفظة  االحتفاظ 

التمويل  مؤسسات  ربحية  وضامن  السوقية  الفائدة 

األصغر. 

إدراج التجمعات امُلضيفة الفقرية يف أي برامج موجهة 

للنازحني داخلياً. وباإلضافة إىل فائدة ذلك يف تقليل 

التوتر بني النازحني وجريانهم، فإنه سيسهم من ناحية 

املطلوبة  الظروف  من  األدىن  الحد  توفري  يف  أخرى 

لجعل عمليات التمويل األصغر عمليات مربحة. 

سو أزايز )sue.azaiez@adra.org( هي مديرة تطوير 

 ،)www.adra.org( الدولية )األعامل لدى منظمة )أدرا
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أنه  عىل  النظرية  الناحية  من  النزوح  إىل  ُينظر  بينام 

قصري األجل، إال أن هذا نادرًا ما يكون هو الحال وينشأ 

معسكرات  حدود  داخل  العامل  حول  الشباب  ماليني 

وسيلة  أي  ا  أبــدً يعرفوا  ومل  األكــواخ  مدن  يف  الالجئني 

لكبار  بالنسبة  قاسية  التحديات  وتكون  للحياة.  أخرى 

السن من األطفال والشباب الذين ينشئون يف رصاعات 

مطولة. يواجه الشباب جميع التعقيدات والتقلبات التي 

يواجهها أي مراهق ولكن الفرص املتاحة لهم الكتساب 

الصحي  لالنتقال  املطلوبة  والخربات  واملهارات  املعرفة 

تقل  الذين  الشباب  ويصبح  جًدا.  قليلة  البلوغ  إىل سن 

أمامهم الخيارات واآلمال يف املستقبل عرضة للتجنيد يف 

العمل  خيارات  أحد  ميثل  والذي  املسلحة،  املجموعات 

الخطرية  الوظائف  يف  العمل  إىل  يلجئوا  قد  أو  املتاحة، 

والنشاط اإلجرامي وتعاطي املخدرات والكحوليات. كام 

تصبح الفتيات بشكل خاص عرضة لالعتداء واالستغالل 
الجنيس.1

مختلف  يف  الالجئات  لجنة  أجرته  الذي  للبحث  طبًقا 

البلدان املتأثرة بالنزاعات، فإن أعداًدا ساحقة من الشباب 

ذكرت االفتقار إىل التعليم الجيد كأحد أبرز األمور التي 

التعليم  غياب  بني  وثيق  بشكل  يربطون  وهم  تقلقهم. 

وبني الفقر والبطالة واالفتقار إىل احتياجات أساسية مثل 
الغذاء والكساء واملأوى والرعاية الصحية.2

ما الذي يحتاجون إليه؟

الفرصة  برامج  مثل  مبتكرة  تدخالت  إىل  حاجة  هناك 

املدرسة  دخول  للشباب  تتيح  التي  التعليمية  الثانية 

لهم  تتيح  التي  املعجلة  التعلم  وبرامج  إليها  العودة  أو 

للمدارس  العادي  الدرايس  للمنهج  سنوات  الست  إمتام 

االبتدائية يف ثالث سنوات. بيد أن الشباب بحاجة أيًضا 

التدريب  وبرامج  املهنية  املهارات  عىل  التدريب  لربامج 

إىل فرص عمل  وتؤدي  السوق  املطلوبة يف  العمل  أثناء 

مبهارات  املتعلق  التعليم  إىل  يحتاجون  وهم  مستدامة. 

الحياة ـ التدريب عىل مهارات التواصل واإلملام بالنواحي 

املالية والوعي بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

وبرامج  النزاعات.  لحل  والوساطة  القيادية  والتنمية 

الشباب التي تبدو األكرث فعالية هي تلك التي تجمع بني 
االستعداد للعمل والتعليم األسايس ومهارات الحياة.3

بينام قد يتمتع البالغون بقدر كبري من الخربات الحياتية 

يستفيدوا منها عند اتخاذ القرار يف اختيار سبل العيش، 

الشباب غري مستعدين بشكل جيد التخاذ هذه  أن  إال 

احتياجات  تختلف  ثم  ومن  مساعدة.  بدون  القرارات 

بالبالغني،  الخاصة  تلك  عن  للشباب  املهني  التدريب 

فالتدريب املهني للشباب يف حاجة إىل أن يشمل ليس 

أيًضا مجموعة من مهارات  الوظيفية بل  فقط املهارات 

األعامل التجارية واملهارات األكادميية والحياتية. وال تقل 

بالنسبة  إحرازه  تم  الذي  التقدم  لرصد  املتابعة  آليات 

عن  أهمية  الــرضورة  عند  الدعم  وتقديم  للمشاركني 

التدريب نفسه.

يف  للعمل  واالستعداد  التعليم  برامج  تأخذ  أن  يجب 

التي  املختلفة  والقيود  والخربات  االحتياجات  اعتبارها 

البلدان  من  العديد  ففي  والشباب.  الشابات  تواجه 

التعليم  برامج  يف  متكافئة  فرص  للشابات  يتوفر  ال 

مخاطر  والنزوح  الرصاع  عىل  ويرتتب  املهارات.  وبناء 

ومسؤوليات جديدة ومتزايدة بالنسبة للشابات، بل قد 

يكون لديهن وقًتا أقل من الفتيان للمشاركة يف الفصول 

املخاوف  أن  كام  املنزلية  واملسؤوليات  األعامل  بسبب 

حضورهن،  دون  أيًضا  تحول  قد  السفر  من  األمنية 

باإلضافة إىل عوائق إضافية تشمل املعتقدات التقليدية 

أو  املدرسة  إىل  الفتيات  عن  الفتيان  إرسال  تفضل  التي 

برامج التدريب فضاًل عن الزواج املبكر. كام أن االفتقار 

إىل معلامت من اإلناث والفصول أحادية الجنس قد يحد 

أيًضا من مشاركتهن. لذلك يجب أن تعمل برامج التعليم 

وسبل العيش مع املجتمعات املحلية عن قرب لتحديد 

وتصميم  الشابات  مشاركة  دون  تحول  التي  العوائق 

وفرص  الطفل  رعاية  توفري  مثل  عليها،  للتغلب  برامج 

للتعلم عن بعد وخيارات مرنة للحضور.

إن الشباب ال يريدون التدريب من أجل التدريب؛ إنهم 

يريدون برامج تنمية املهارات املطلوبة يف السوق. أثناء 

قيام لجنة الالجئات مبقابلة مع الشباب يف شامل أوغندا، 

تحدث الشباب عام يأملونه من التدريب املهني. وكان 

الهدف الرئييس إلحدى الشابات هو العمل الحر، حيث 

قالت: »أعتقد أنني سأستفيد من التدريب يف جمع املال 

الذي سأساعد به أطفايل يف الرسوم املدرسية«.

وتحدث شاب عمره 23 عاًما عن مشاركته يف التدريب 

نجني  أن  أننا ميكننا  التدريب  أثناء  لنا  قيل  »لقد  قائال: 

وبذلك  املال.  جني  عىل  العزم  وطدت  فإنني  لذا  املال. 

فإنني كنت أحتاج إىل األدوات أو رأس املال الالزمني للبدء 

ـ  املهارات  يف ذلك حتى أمتكن من االستفادة من هذه 

ولكن مل ُيتح يل أًيا منها«. من املهم للغاية تحديد أهداف 

التدريب بوضوح حتى ال ترتفع آمال املشاركني إىل وضع 

يخالف الواقع.

دراسة حالة: شامل أوغندا

كان الشباب يف شامل أوغندا هم املجموعة األكرث تأثرًا 

 )LRA( للمقاومة  الرب  جيش  بني  الوحيش  بالرصاع 

السنوات  ففي  كثرية.  نواحي  من  أوغندا  وحكومة 

الشباب  من  األلــوف  مئات  شاهد  املاضية  العرشين 

وفقدوا  والتدمري  للهجوم  تتعرض  املحلية  مجتمعاتهم 

عن  وتفرقوا  واملرض  العنف  بسبب  وأقاربهم  آبائهم 

أرسهم ونزحوا عن ديارهم.

فرص  والشباب  الشابات  من  العظمى  للغالبية  تتح  مل 

الذهاب إىل املدرسة بسبب الفقر املدقع وانعدام األمن 

فكثري  املنزلية.  واملسؤوليات  الصحة  وسوء  واالختطاف 

مسؤولني  يصبحون  آبائهم  فقدوا  الذين  الشباب  من 

عن رعاية أخوتهم األصغر سًنا ومن ثم غري قادرين عىل 

ُاختطفوا  الذين  والشباب  والشابات  دراستهم.  مواصلة 

وغابوا عن املدرسة ال يتمكنون غالًبا من مواصلة نظام 

برامج  ظهرت   2007 مايو  تقييم  يف  الرسمي.  التعليم 

الفرصة الثانية أو برامج “التعليم املستمر” لدعم الشباب 

الذين يرغبون يف مواصلة نظام التعليم الرسمي.

وتوفري  اآلمن  العيش  كسب  فرص  إىل  االفتقار  واحتل 

الحياة الكرمية لدعم أنفسهم وأرسهم املرتبة الثانية من 

ناحية مدى القلق الذي يثريه لدى العديد من الشباب، 

حيث شكل هذا برأيهم السبب الرئييس لحاالت االستغالل 

واالعتداء وسوء الصحة والنظافة ونقص الغذاء. فالفتيات 

قد ميارسن الجنس مقابل املال أو الهدايا أو العمل بينام 

يصبح الفتيان األقل من 18 عاًما عرضة للتجنيد من ِقبل 

توفر واحدة من  األوغندية، حيث  الشعبية  الدفاع  قوة 

عدد قليل من الفرص لكسب بعض املال. وطالب الكثري 

من الشباب الذين تحدثت معهم لجنة الالجئات مبزيد 

من التدريب املهني واملشاريع املدرة للدخل.

عندما تتوفر الربامج التدريبية فإن العديد منها ال يبدو 

تحليالت  توجد  ال  حيث  الدخل  زيادة  إىل  يؤدي  أنه 

كافية للسوق لتحديد ما هو التدريب املهني املناسب يف 

املخيامت واملدن ومناطق اإلعادة إىل الوطن. ويف حني أن 

استشارتهم عىل نحو روتيني  تتم  املحيل  املجتمع  أفراد 

لتحديد أنشطة برامج معينة، إال أنه بدون توافر التحليل 

الكايف فإن هذه الربامج ستبدو كام لو كانت ذات منوذج 

واحد مناسب للجميع. ويف غضون ذلك، يوجد عدد قليل 

من الربامج يساعد عىل االنتقال من التدريب إىل العمل 

مقابل أجر. إذا مل تتوفر التدخالت التي تؤدي إىل فرص 

أمل وفرص للشباب 
جيني بريملان روبنسون وشوغوفا ألبار

أن  أجل  من  السوق  يف  املطلوبة  املهارات  عىل  والتدريب  التعليم  إىل  ماسة  حاجة  الشباب يف  إن 
يصبحوا مشاركني وقادة يف إعادة بناء مجتمعاتهم املحلية.
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مستقبلية فلن يكون لهؤالء الشباب سوى محاولة البقاء 

عىل قيد الحياة من خالل جميع الوسائل املتاحة حتى لو 

كان ذلك يعني تعريض أنفسهم للخطر.

أفغانستان  إىل  الالجئني  من  اآلالف  يعود  بينام 

ينصب تركيز العديدن منهم بشكل كبري عىل توفر 

الدولية  اإلنقاذ  لجنة  وجدت  فلقد  العمل.  فرص 

)IRC( أثناء عملها مع الالجئني يف باكستان حاجة 

قوية لدى الشباب إىل مهارات تكنولوجيا املعلومات 

لدعم جهود التنمية يف أفغانستان ـ وبالتايل أنشأت 

إجراء  وأثناء  الكمبيوتر.  عىل  للتدريب  برنامًجا 

أنهم  قالوا  الربنامج  هذا  خريجي  مع  مقابالت 

اكتسبوا خربة كافية متهد لهم السبيل إىل الحصول 

عىل وظيفة، وهو األمر الذي سيساعدهم عىل دعم 

أنفسهم وأرسهم عند عودتهم إىل أفغانستان. كام 

أعرب شباب الالجئني عن أملهم يف االستفادة من 

املهارات الجديدة التي اكتسبوها كمصدر للتنمية 

والتقدم يف أفغانستان من خالل إنشاء دور برمجة 

ومعاهد للتدريب عىل تكنولوجيا املعلومات.

التوصيات

إذا كان عىل الشباب يف بيئات النزوح املطول كسب الدخل 

من أجل أرسهم ودعم التنمية املجتمعية واملساهمة يف 

انتهاء  بعد  املحلية  مجتمعاتهم  بناء  وإعادة  السالم  بناء 

الفرص  من  املزيد  إىل  حاجة  يف  يصبحون  فإنهم  النزاع، 

وذوي  مناسبني  مهارات  وتنمية  تعليم  عىل  للحصول 

نوعية جيدة يؤديان إىل عمل آمن ورشعي ورشيف. وهذا 

يتطلب ما ييل:

توفري مجموعة شاملة من الخدمات التي تغطي التعليم 

املهنية  واملهارات  املستمر«  »التعليم  وفصول  األسايس 

القابلة للنقل التي تكون مفيدة أثناء نزوحهم وأيًضا عند 

عودتهم إىل أوطانهم أو إعادة توطينهم يف بلد ثالث. فقد 

تكون فرص التعلم عن بعد باستخدام أجهزة الكمبيوتر 

والهواتف املحمولة والراديو مناسبة للمجتمعات املحلية 

تطوير  يف  الخاص  القطاع  ُيــدرج  أن  ويجب  النازحة. 

للرشكات  الحوافز  توفري  إىل  باإلضافة  الدراسية  املناهج 

أال  يجب  كام  للشباب.  الصناعية  التلمذة  فرص  لزيادة 

تقوم هذه الربامج بتعزيز القوالب النمطية القامئة عىل 

املحيل  السن واملجتمع  كبار  العمل مع  بل  الجنس  نوع 

لتوفري املزيد من الفرص للشابات.

عمل  فرص  عن  والبحث  للسوق  تقييامت  إجراء  دعم 

حيوية يف املخيامت وبلدان إعادة التوطني وبلدان املنشأ. 

القابلة  واملهارات  املهن  عىل  الرتكيز  ينصب  أن  وينبغي 

الكمبيوتر  ومهارات  املالية  بالنواحي  اإلملام  مثل  للنقل، 

إنتاج  املخيامت عىل  الشباب يف  تدريب  واللغة. وميكن 

الفحم  )مثل  حالًيا  اإلغاثة  وكاالت  توفرها  التي  السلع 

والصابون واألدوات الصحية(، والتي ميكنهم أن ينتجوها 

ويبيعوها بعد ذلك.

سوق  إىل  الوصول  يف  النازحني  الشباب  فرص  ــادة  زي

يف  املانحة  والجهات  املتحدة  األمم  عىل  يجب  العمل. 

حاالت اللجوء املطول واملنظامت غري الحكومية تشجيع 

الحكومات املضيفة عىل السامح لالجئني بالعمل. ويجب 

أن يتضمن أي نظام آليات حامية لضامن عدم استغالل 

كام  الخطر.  من  للمزيد  تعرضهم  أو  النازحني  الشباب 

الالزمني  املايل  للشباب األدوات واالعتامد  ُيتاح  أن  يجب 

لبدء مرشوعات تجارية صغرية.

املهني  التدريب  برامج  الذايت يف جميع  التقييم  تشجيع 

للشباب. يجب أن ُيزود الشباب بأدوات التفكري النقدي 

املحتملة  العمل  وفرص  التدريبية  الربامج  اختيار  تجاه 

موقع  ُينشأ  أن  ويجب  واحتياجاتهم.  ملهاراتهم  األنسب 

حيث  حرضي  مستوطن  أو  مخيم  كل  يف  واحد  مركزي 

تتوفر املعلومات عن الدورات التدريبية وفرص العمل.

فرتة الشباب هي مرحلة من مراحل الحياة تتسم بالتقلب 

الهائلة  اإلمكانات  فرتة  أيًضا  وهي  والتحدي  والتغري 

يف  قراراته  الشباب  فيها  يتخذ  التي  والطاقة  والحامس 

لالنتقال  التخطيط  أثناء  املتاحة  الفرص  االختيار من بني 

الفرص  لتعزيز  ملحة  حاجة  وهناك  النضج.  مرحلة  إىل 

املتاحة للشباب النازحني حتى يتمكنوا من اتخاذ أفضل 

دورة كمبيوتر تنظمها منظمة زوا يف مخيم ماي ال يف ماي سوت يف تايالندا. أيار/مايو 2008.
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تحقيق  املطاف  نهاية  يف  لهم  يتيح  مام  االختيارات، 

طاقاتهم الكامنة وامليض يف أن يحيوا حياة قوية وصحية 

ومزدهرة.

تشمل مجموعة أدوات لجنة الالجئات/جامعة كولومبيا 

لتقييم السوق ملقدمي التدريب املهني والشباب 

سلسلة من األدوات ملساعدة الشباب عىل أن يصبحوا 

مشاركني نشيطني يف تحديد املهنة األنسب ملهاراتهم 

واحتياجاتهم. وهي متاحة يف موقع الويب: 

www.womenscommission.org/pdf/ug_

ysl_toolkit.pdf

 جيني بريملان روبنسون 

)JennyP@wrcommission.org( املسؤول 

األول للربامج الخاصة باألطفال والشباب، 

 وشوغوفا ألبار 

)ShogufaA@wrcommission.org( منسق 

برامج بلجنة الالجئات

)www.womensrefugeecommission.org(.

1. انظر تقارير لجنة الالجئات: »االستامع إىل الشباب: خربات 
الشباب يف شامل أوغندا.«

http://www.womenscommission.org/pdf/ug_machel_
 short.pdf؛ “العيش يف موطن انتقايل: شباب بورما يف تايالند 

يشهدون فرًصا محدودة يف االستفادة من التعليم واملهارات املهنية” 
 http://www.womenscommission.org/pdf/th_youth.pdf
؛ »مقدار قليل جًدا لعدد قليل جًدا: الوفاء باحتياجات الشباب يف 

دارفور«
http://www.womenscommission.org/pdf/df_youth.pdf

2. الشباب يرصحون بآرائهم: أصوات جديدة تنادي بحامية ومشاركة 
الشباب املتأثرين بالنزاع املسلح. لجنة الالجئات. يناير 2005.

http://www.womenscommission.org/pdf/cap_ysofinal_
rev.pdf

3. »الشباب يف املشاريع الصغرية وسبل العيش: الحالة امليدانية« الدروس 
 املستفادة من مؤمتر املشاريع الصغرية العاملي للشباب لعام 2007، 

 Making Cents International . يناير 2008. 
http://tinyurl.com/MakingCents08

لجنة الالجئات/جولييت يونغ

لقد بدأ عنف الشباب من جالية الالجئني السودانيني 

عصابات  هيئة  عىل   2005 عام  يف  يظهر  القاهرة  يف 

تعلن عن نفسها. وأدى هذا العنف إىل إعادة تشكيل 

املدافعني  وتحدي  القامئة  االجتامعية  النظم  مفاهيم 

التي  األعوام  ويف  املساعدات.  ومقدمي  الالجئني  عن 

أو  بتقييد  الخدمات  مقدمي  بعض  قام  ذلك،  تلت 

سوء  وزادت  الخدمات،  إىل  الوصول  إمكانية  تعديل 

فيهم،  وشكها  الالجئني  للشباب  السلطات  معاملة 

وازداد توتر العالقات بني الالجئني واملجتمع املرصي.

وينبغي أن ُيفهم سلوك عصابات الشباب السودانيني 

العالقات  من  شبكة  من  نابع  أنه  عىل  القاهرة  يف 

والهياكل االجتامعية التي تدعم أعضاء تلك العصابات 

سلبية  عواقب  من  مجمله  يف  يأيت  أنه  عىل  ال   –

واضحة مثل العنف وإمكانية حدوث رد فعل عنيف 

الذين  هؤالء  يقدم  إذ  املهاجرين.  مجتمعات  ضد 

يطلقون عىل أنفسهم “أفراد عصابة” طريقة جديدة 

القاهرة  يف  السودانيني  بني  الجامعي  التمثيل  لفهم 

وكذلك وسيلة بديلة من صنع الالجئني – مهام كانت 

أو  القادرين  غري  ومساعدة  حامية  لضامن   - مضَللة 

املتحدة  األمم  االعتامد عىل مفوضية  الراغبني يف  غري 

لشؤون الالجئني أو الحكومة املرصية.

إعادة توطني  الفرتة بني عامي 1994 و2005  وتم يف 

يف  بهم  املعرتف  السودانيني  الالجئني  نصف  من  أكرث 

مرص إىل بلدان أخرى وأجرت مفوضية األمم املتحدة 

عمليات  أكرب  من  واحدة  بالقاهرة  الالجئني  لشؤون 

يدم،  مل  الحال  هذا  أن  غري  العامل.  يف  التوطني  إعادة 

الذين كانوا يأملون يف  الكثري من السودانيني  واضطر 

مغادرة القاهرة إىل البقاء فيها. إال أن تحفظات مرص 

عىل اتفاقية عام 1951 والقانون املرصي يعيقان قدرة 

الالجئني عىل إيجاد سبل عيش محلية إلعالة أنفسهم. 

النحو  عىل  املحيل  االندماج  مبتطلبات  مرص  تفي  وال 

الذي حددته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

الحرضيني  الالجئني  من  الهائلة  األعداد  مع  للتعامل 

اللجوء املقيمني فيها. وطالبي 

أواخر عام 2005  السودانيون يف  الالجئون  وقد نظم 

تظاهرة درامية شارك فيها اآلالف وهدفت إىل إيجاد 

الرشطة  وتدخلت  املظامل،  من  مكتوبة  لقامئة  حل 

املفرطة  بالقوة  املتظاهرين  جموع  لتفريق  املرصية 

لهذه  وكانت  األرواح.  يف  كبرية  خسائر  عن  أسفر  ما 

النفسية- الحالة  عىل  مبارش  أثر  الرهيبة  العواقب 

االجتامعية لالجئني من جنوب السودان وكانت عامل 

حيوي يف ازدياد جامعات العنف الشبايب.

إعادة تفسري النظام االجتامعي 
وإعادة تأكيد املكانة

لخدمة  األمر  بداية  يف  العصابات  هذه  ظهرت  لقد 

من  شبكات  أنشأت  حيث  بحتة،  اجتامعية  أهداف 

بعضهم  مع  بالتعاون   – استطاعوا  الذين  الشباب 

وتخطيط  الحفالت  تنظيم  نفقات  تحمل   – البعض 

يف  العصابات  شباب  ويتبنى  االجتامعية.  األنشطة 

“عصابات” الالجئني السودانيني الشباب يف القاهرة 
ثيمبا لويس

ومنفذاً  القاهرة  يف  الالجئني  حياة  عن  السائدة  للمفاهيم  رفض  هو  عصابة  إىل  االنتامء   إن 

بدياًل للتعبري عن مشاعرهم وقلقهم ورغباتهم.
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الذكور  من  جميعهم،  وليس  وأغلبهم،   – القاهرة 

الراقصة  والحركات  املوضة  يف  مبتكرة  اتجاهات   -

محددة  كعالمات  الرمزية،  الجسدية  والحركات 

للشباب  الثقافية  الصورة  إلظهار  وذلــك  باأليدي، 

)ويعربون  يجسدون  الذين  الناجحني  األقوياء  السود 

وعدم  الفقر  تجارب  عن(  الراب  موسيقى  خالل  من 

عىل  تعمل  التي  القوى  ملقاومة  والتضامن  االحرتام 

التحديد،  وجه  وعىل  وقهرهم.  وإخضاعهم  متزيقهم 

الواضحني  واالندماج  التفاين  فإن 

هوب  الهيب  موسيقى  ثقافة  يف 

ميثالن  وفنانيها  وموضتها  الغربية 

أيضاً تجسيداً واضحاً لرفض النظم 

الثقافية املرصية والسودانية التي 

الشباب  معها  يتوحد  أن  ُيتوقع 

النازحني من السودان.

العصابات،  هذه  ظهور  أن  كام 

إىل  جذورها  تعود  مشكلة  وهي 

عجز مجتمع الالجئني عن تحقيق 

املشاكل  وحل  املشرتكة  األهداف 

إبداعية  عملية  يعد  املزمنة، 

الهياكل  عن  باالنحراف  تسمح 

كمعارضة   - القامئة  الهرمية 

لألنظمة  مبارشة  ونتيجة  علنية 

العقيمة. 

قد  املطولة  النزوح  حاالت  ويف 

دون  الجديدة  األجــيــال  تشب 

األدوار  أداء  مــن  تتمكن  أن 

وتحمل  الهادفة،  االجتامعية 

وإنشاء  الجنسانية،  املسؤوليات 

األخرى،  األجيال  مع  العالقات 

مثل  منظامت  تضطلع  بينام 

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

الالجئني بدور “العائل،” مام يؤدي إىل احتامل تقويض 

وترتك  عليها.  املتعارف  االجتامعية  السلطة  أنظمة 

هذه الظروف “أثراً خاصاً عىل الالجئني املراهقني من 

الذكور... الذين يعجزون عن القيام باألدوار التقليدية 

ضئيلة  فرصة  لديهم  والذين  البلوغ،  بعد  للذكور 
إليجاد أي سبل مستدامة لكسب العيش.”1

القاهرة  يف  اللجوء  وطالبي  الالجئني  أن  حني  ويف 

منهم  الكثريين  فإن  عام،  بعد  عاماً  املعاناة  يتحملون 

يفقدون إميانهم بقدرة املؤسسات عىل تغيري أحوالهم 

الجهود  مختلف  فشل  تكرر  وبعدما  األفضل.  إىل 

من  الحرمان  أصبح  الوضع،  هذا  تغيري  إىل  الساعية 

يشجع  قد  مام  ومستعصية،  راسخة  ظاهرًة  الحقوق 

أن  األمر  فواقع  للحياة.  كنمط  املعارضة  تبني  عىل 

عىل  تأكيداً  متثل  القاهرة  يف  العصابات  عضوية 

النزوح  ظروف  وجه  يف  والكربياء  بالسيطرة  التمسك 

العصابات  التي غالباً ما تشري إىل عكس ذلك. وتقدم 

جديدة  مفاهيم  خالل  من  السلطة  لتحقيق  بدياًل 

للقوة والنظام االجتامعي.

كام يؤكد االنضامم إىل العصابات عىل الشعور باالنتامء 

إىل مجتمع أكرب بكثري وعابر للحدود الوطنية. إذ متلك 

جامعتني من الجامعات املوجودة يف القاهرة أعضاًء يف 

بلدان إعادة التوطني يف مختلف أنحاء العامل )وكذلك 

يف السودان(؛ حيث تؤدي تجربة الهجرة يف حد ذاتها 

يعلن  ذلك،  عىل  عالوة  العصابات.  هذه  عوملة  إىل 

شبكات  إىل  انتامءهم  القاهرة  يف  السوداين  الشباب 

أجنبية أكرب حجاًم عن طريق تبّنيهم لغة فناين الراب 

املختلف. املميزة ومظهرهم  األمريكيني وعالماتهم 

العنف

شباب  ميارسه  ما  غالباً  العنف  أن  من  الرغم  عىل 

أنه  إال  العصابات،  شباب  من  غريهم  ضد  العصابات 

االستباقية  املقاومة  أشكال  من  شكاًل  أيضاً  يشكل 

النازحني  حياة  عىل  يهيمن  الذي  بالعجز  لإلحساس 

بني  العنيف  الرصاع  يكون  وقد  مرص.  يف  السودانيني 

العصابات مبثابة وسيلة لزعزعة الهياكل القمعية ألنه 

يسمح للشباب بإظهار تأثري اجتامعي من خالل القوة 

واالستهتار.

وسيكون من غري املنطقي مامرسة العنف “االنتقامي” 

لشؤون  املتحدة  األمــم  مفوضية  أو  املرصيني  ضد 

التعامل  يف  الشباب  وثقة  خربة  تقل  حيث  الالجئني، 

مع هذه القوى ومن شأن ارتكاب مثل هذا العمل أن 

أنه  املفارقة  ومن  الدولة.  رحمة  تحت  مرتكبيه  يضع 

من مصلحة الشباب الالجئني املنتمني للعصابات إعادة 

السودانيني  الالجئني  مجتمع  داخل  إىل  العنف  توجيه 

يف  مجتمعهم  وعىل  أنفسهم  عىل  الحفاظ  سبيل  يف 

ومع  املرصية.  السلطات  مواجهة 

تهدد  الجامعات  هذه  فإن  ذلك، 

الالجئني  من  بكثري  أكرب  عدد  أمن 

فيام  العنف  معدالت  ارتفاع  مع 

بينها.

ويتميز مجتمع الالجئني السودانيني 

وتنوعه.  الكبري  بحجمه  القاهرة  يف 

العصابات  ــاب  شــب يشكل  ــال  ف

املجتمع  من  صغرية  رشيحة  سوى 

كل  ميثلون  ال  بالتأكيد  وُهم  كله، 

الشباب السوداين يف القاهرة. ولكن 

تحدي  عىل  العصابات  هذه  تعمل 

اللجوء  لتجارب  السائدة  املفاهيم 

بطرق شتى. وتبالغ هذه الجامعات 

يف  السيطرة  عىل  التأكيد  إعادة  يف 

إمكانية  فيها  تبدو  ال  أوضاع  ظل 

تحقيق ذلك بوسائل أخرى.

ومن الواضح أن العنف الصادر من 

هو  بداخلها  أو  الالجئني  مجتمعات 

الدامئة  الحامية  ويعرّض  مقلق  أمر 

الجامعات  هذه  ولكن  كبري.  لخطر 

لصناع  الفرصة  تتيح  العصابية 

واألكادمييني  والنشطاء  السياسة 

املفاهيم  لتحديث  الــســواء  عىل 

لطبيعة  أفضل  فهم  وتكوين  الالجئني،  بحياة  الخاصة 

والتعرف  املحتملة،  وعواقبها  املطولة  النزوح  تجربة 

يصعب مالحظتها  قد  التي  التجربة  عنارص هذه  عىل 

يف األحوال العادية.

ثيمبا لويس )thembalewis@gmail.com( هو 

باحث مستقل. وهذ املقال مستقى من أبحاث تم 

تقدميها يف املؤمتر الدويل الذي ُعقد مبناسبة الذكرى 

الـ25 إلنشاء مركز دراسات الالجئني، أكسفورد، 

ديسمرب/كانون األول 2007، ويف املؤمتر الـ11 

القاهرة،  للجمعية الدولية لدراسة الهجرة القرسية، 

.2008

1 . ج. كريسب )2003( ال حلول يف األفق: مشكلة حاالت اللجوء 
 املطولة يف أفريقيا، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/3e2d66c34.pdf

حفلة يقيمها سودانيون شباب الجئون يف القاهرة

س
وي

ا ل
مب

ثي



نرشة الهجرة القرسية 5433 الـنزوح الـمطـّول��

واللجوء  الهجرة  أشكال  معظم  من  النقيض  عىل 

األخرى، ال ُتعترب حاالت االضطهاد الفردي أو ظروف 

لفرتات  الفلسطينيني  بقاء  يف  السبب  األم  الوطن 

تفكك  إىل  األسباب  تعود  حيث  املنفى  يف  مطولة 

ينتمي  دولياً  به  ُمعرتف  سيايس  كيان  أي  واختفاء 

التجربة  كانت  ذلك،  ورغم  الفلسطينيون.  إليه 

عىل  ناجحة  تجربة  الطويل  النزوح  يف  الفلسطينية 

 – الالجئون  سعى  حيث  الالجئني’،  ‘مشاركة  صعيد 

باعتبارهم جزءاً من أمة قومية نازحة – عىل امتداد 

وتحدي  الحرمان  ظروف  عىل  التغلب  إىل  عقود 

املفاوضات  يف  مصالحهم  وتضمني  الحامية  ثغرات 

مستقبلهم.  عىل  تؤثر  التي  السياسية 

إال أننا نجد اآلن، وبعد أكرث من 60 عاماً من تحول 

آبائهم وأجدادهم إىل الجئني عدميي الجنسية، جياًل 

الفلسطينيني نشأ يف عرص يسوده سياق  جديداً من 

تحديات  ويواجهون  االختالف  شديد  وثقايف  سيايس 

مروعة. 

اإلرسائييل  العسكري  االحــتــالل  استمرار  فمع 

العنرصي  التمييز  جانب  إىل  التوسعية  ومطامحه 

املتأصل والتهميش الذي يالقونه يف بالد املنفى، بدأ 

سياسية  تعبئة  عملية  يف  السري  الفلسطيني  الشباب 

التي  الشديدة  الضغوط  ملقاومة  منه  مسعى  يف 

أوالً،  ومتفاقمة:  األمد  طويلة  قوى  ثالث  تسببها 

الذي ساد أجياالً متعاقبة  مناخ االضطراب والقالقل 

ثانياً،  والدتهم؛  منذ  عليه  أعينهم  تفتحت  والذي 

عاىن  والتي  العامل  أنحاء  يف  والتشتت  التمزق  حالة 

التي  السيايس  الفراغ  حالة  ثالثاً،  مجتمعهم؛  منها 

فلسطينية  وطنية  لحركة  البطيء  التفكك  خلفها 

ذات إطاللة عاملية. 

إعادة  إىل  جييل  إىل  املنتمون  الفلسطينيون  يعمد 

منهم  كل  يلعبه  أن  ميكن  ــذي  ال الــدور  تخيل 

كالجئني  مرة  وذلك  فلسطيني،  سيايس  كيان  ضمن 

ويدلنا  الفلسطيني.  الشعب  من  كأفراد  ومــرة 

إحياء  ‘إعــادة  مالمح  وجود  عىل  معهم  الحديث 

وسياسياً،  ثقافياً  ذيك  بشكل  وذلك  الالجئني1’  لوعي 

مدموجاً يف قومية فلسطينية أكرث إرصاراً عىل تأكيد 

بعيداً  تدريجي  تحول  وجود  عىل  وكذلك  الذات، 

وهو   – ‘التضامن’  عىل  القائم  السيايس  العمل  عن 

فصلت  التي  السياسية  املشاركة  أشكال  من  شكل 

من  الفلسطينيني  عن  ‘الخارج’  من  الفلسطينيني 

للنزوح  املدمرة  باآلثار  القوي  ولوعيهم  ‘الداخل’. 

السيايس  والتهميش  الجغرايف  والتشتت  الطويل 

عن  يعرب  الفلسطيني  الشباب  بدأ  مجتمعاتهم،  عىل 

الفراغ  ملء  أجل  من  املؤسسات  إلصالح  الحاجة 

هذا  أشعل  وقد  الوطنية.  الحركة  خلفته  الــذي 

الواعدة  والثقافية  السياسية  املبادرات  من  عدداً 

تنظيم  أعادت  والتي  القومية  للحدود  واملتخطية 

وإحياء املجتمعات املحلية، ويف نفس الوقت تسعى 

الفلسطينية  املجتمعات  بني  الروابط  إرساء  إلعادة 

العامل.  يف جميع أرجاء 

)أهداف  الكاتبة  أشــارت  واألدب،  الفن  عامل  ويف 

يحرصون  الشتات  »فلسطينيو  أن  إىل  سويف( 

الوطن  مع  روابطهم  توثيق  عىل  مستمرة  بصفة 

 – الوطن  من  املختلفة  األجــزاء  بني  والروابط   –

مجتمع  من  كجزء  إيجابية  بذلك رشاكات  ومشكلني 

من  الجيل  وهــذا  واألدبـــاء«.  الفنانني  من  أوســع 

الفلسطينيني ميثلون، وفقاً ألهداف سويف،  الفنانني 

والتعبئة  الحراك  من  حالة  يف  بأكمله  »مجتمعاً 

قطاع  كل  من  الناس  مشاركة  مع   )...( الثقافية، 

واملقاومة  الهوية  وتؤكد  ثقافية  يرونها  أنشطة  يف 

 .»2 لفلسطينية ا

يف  لالنتظام  الرغبة  يف  جيشان  أيضاً  حدث  وقد 

وكان   – الفلسطيني  الشباب  بني  دويل  سيايس  كيان 

مل  ولكنه  مشجع  الجهود  هذه  من  األكرب  الجانب 

عن  يبحث  وكان  والتمويل،  للتنسيق  مفتقداً  يزل 

سبيل  فعىل  سياسياً.  بجذوره  فيه  يرضب  مكان 

 3)PYN( الفلسطيني  الشباب  شبكة  نجحت  املثال، 

يف الربط بني الشباب الفلسطيني من كل قارة بشكل 

وتسعى  والسياسية.   – الجغرافية  الحدود  يتخطى 

جوهرية  فجوة  لسد  جوهرها  يف  الشبكة  هذه 

ميلكون  ال  الجيل  هذا  فلسطينيي  كون  يف  تتمثل 

ببساطة  فنحن  لوجه.  وجهاً  التواصل  لتيسري  وسيلة 

الجهة األخرى وكيف  ال نعرف األفراد اآلخرين عىل 

واملتاميزة  الهائلة  للتحديات  منهم  كل  يستجيب 

مجتمعاتنا.  تواجه  التي 

ملجموعة  متثيلهم  خالل  ومن  ذلك،  عىل  وعــالوة 

واالنتفاع  العامل  حول  املجتمعات  من  مختلفة 

التنظيم  وأدوات  االتصال  يف  الوسائل  بأحدث 

الشباب  شبكة  أعضاء  يجسد  لصالحهم،  السيايس 

تكن  مل  إن  مقصودة،  غري  نتيجة  الفلسطيني 

قضوها  التي  الطويلة  للفرتة  مفارقة،  عىل  منطوية 

التي من شأنها أن  املنفى. فهم يسعون للوسائل  يف 

الفردية  االنعزالية  نقاط ضعفهم – ممثلة يف  تحول 

الجنسية  وانــعــدام  يعانوها  التي  واالجتامعية 

ويحاول  جامعية.  قــوة  نقاط  إىل   – والــتــرشذم 

من خالل   – األصل  يف  عامليني  كمواطنني   – بعضهم 

القنوات،  من  غريها  أو  الفلسطيني  الشباب  شبكة 

والسياسية  والثقافية  التعليمية  تجاربهم  الستثامر 

ألصواتهم  العامل  استامع  ضامن  أجل  من  املختلفة 

العاملي،  املرسح  عىل  إقامتهم،  بالد  يف  ومطالبهم 

يشكل  ما  بقايا  بني   – متفاوتة  وبدرجات   – وكذلك 

الفلسطينية.  السياسية  القيادة 

املتمحورة  السيايس  التنظيم  عملية  أصبحت  وقد 

حول تحقيق حقوق إنسانية ووطنية ملموسة والتي 

ملح  بشعور  مشوبة  الفلسطيني  الشباب  بها  يقوم 

للمحافظة  يسعى  أن  ينبغي  النشاط  هذا  مثل  بأن 

وإعادة  الفلسطينية  بالهوية  املشرتك  اإلحساس  عىل 

النزوح  فرتة  وطــول  التمزق  أدى  لقد  إحياءها. 

واالنقسامات  األجيال  بني  االنقسامات  تفاقم  إىل 

تخطيها.  يتم  أن  يجب  التي  والدينية  الحزبية 

ما  يعكس  أنه  إال  وعسري،  شاق  نضال  أنه  وبالرغم 

برئ  السقوط يف  ‘رفض  بقولها  روزماري صايغ  تصفه 

النسيان’. 

ماهر بيطار )maherbitar@gmail.com( هو 

القرسية  الهجرة  طالب ماجستري سابق يف مركز 

لنيل  الالجئني، وهو حالياً يدرس  مبركز دراسات 

والعالقات  السياسة  بقسم  الدكتوراة   درجة 

لنيل  أيضاً  يدرس  أكسفورد، وهو  بجامعة  الدولية 

للحقوق  تاون  بكلية جورج  القانون  دكتوراة 

واشنطن.  األمريكية  بالعاصمة 

1. روزماري صايغ ‘الفلسطينيون: من فالحني إىل ثوريني يف خالل ربع 
قرن’ يف روجر هيكوك )تحرير( الزمان واملكان يف فلسطني، بريوت، 

املعهد الفرنيس للرشق األدىن )الدراسات املعارصة، رقم 25(. 2008. 
http://ifpo.revues.org/index495.html

 2. أهداف سويف ‘فكر وقاوم’
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/jun/13/

art-theatre
www.pal-youth.org .3

 النشاط السيايس لدى الجيل الجديد 

من فلسطينيي املنفى 
ماهر بيطار 

من الرضوري أن ال نقع يف رشك اعتبار الفلسطينيني، عىل الرغم من فرتات النزوح والترشد املطولة، 
فئة مستضعفة وعدمية الحول والقوة يف املأساة التي يعيشونها. 
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والنازحني  الالجئني  من  اآلالف  مئات  هناك  يزال  ال 

املجمدة” يف رشق  “النزاعات  الذين رشدتهم  داخلياً 

عرش  من  وألكرث  السابق.  السوفيتي  واالتحاد  أوروبا 

ليس  ل  املفضَّ الحل  هي  العودة  كانت  سنوات، 

الحكومات  لدى  وأيضاً  بل  فحسب  نزحوا  َمن  لدى 

والحكومات،  املستثمرين  بعض  لجأ  كام  املضيفة. 

بفضل التنمية االقتصادية التي تشهدها املنطقة، إىل 

النازحني  عىل  واملتزايدة  املستمرة  الضغوط  مامرسة 

املؤقتة كون هذه  اإليواء  داخلياً يك يغادروا مساكن 

متثل  والحكومات،  املستثمرين  برأي  توفر،  املساكن 

أصوالً هامة.

أوسيتيا  وإقليم  جورجيا  يف  النزاع  انــدالع  وقبل 

2008، كان  املنفصل عنها يف أغسطس/آب  الجنوبية 

 200 من  أكرث  بلغ  قد  جورجيا  يف  النازحني  تعداد 

السابقة  الرصاعات  من  فروا  قد  كانوا  نازح  ألف 

نصف  حوايل  وكان  الجنوبية.  وأوسيتيا  أبخازيا  يف 

هؤالء يعيشون يف مراكز جامعية - وهي أبنية عامة 

استولت عليها األرس النازحة بشكل جزيئ أو كيل. أما 

النازحني  أعداد كبرية من  الرصاع األخري، فقد أضاف 

تكن  مل  أبنية  الطلب عىل  زاد  مام  التعداد،  إىل هذا 

الدائم. للسكن  األساس  مصممة يف 

املساكن قسائم رشاء 

نهج  تطبيق  بدأ  و2007   2005 عامي  بني  الفرتة  يف 

تجريبي مبتكر، وهو قسائم رشاء املساكن، يف مدينة 

القسائم،  هذه  مكنت  وقد  الجورجية.  كوتاييس 

املستوحاة من مرشوع حقق نجاحاً يف أرمينيا لتوفري 

 175  ،1988 عام  زلزال  رشدها  التي  لألرس  السكن 

جورجيا  يف  الداخلية  الرصاعات  بسبب  نازحة  أرسة 

التسعينات من رشاء ومتّلك املساكن. وهي  أوائل  يف 

النازحني  ملساعدة  التكلفة  حيث  من  فعالة  طريقة 

املضيف.  املجتمع  االندماج يف  داخلياً عيل 

اسرتاتيجياً  املساكن  رشاء  قسائم  استخدام  تم  كام 

كاملدارس  املجتمع،  إىل  الهامة  ــول  األص ــادة  إلع

كانت تشغلها  التي  الحكومية  واملستشفيات واألبنية 

األرس النازحة. وبرتكيزه عىل حي بعينه، استطاع هذا 

ز. مركَّ بشكل  التنمية  الفرص إلعادة  إتاحة  النهج 

تتيح  مضمونة  إعانة  هي  املساكن  رشاء  قسائم  و 

عن  القسائم  وتختلف هذه  املساكن.  للنازحني رشاء 

لرشاء  إال  استخدامها  ميكن  ال  أنه  يف  النقدي  الدفع 

متوسط  عيل  يعتمد  اإلعانة  مبلغ  وكان  املساكن. 

األرسة  لحجم  وفقاً  تعديله  ويتم  املساكن  أسعار 

مالمئة  مساكن  رشاء  داخلياً  للنازحني  يتسنى  حتى 

لهم يف نفس املجتمعات املحلية التي عاشوا فيها يف 

مساكن اإليواء املؤقتة يك ال تشجعهم هذه القسائم 

األكرث  املدن  من  غريها  أو  تيبلييس  إيل  االنتقال  عيل 

حتى  أو  جديدة  مساكن  بناء  عكس  وعىل  تطوراً. 

تسمح  القسائم  هذه  فإن  املؤقتة،  املساكن  تجديد 

مساكن  عن  تختلف  ال  مساكن  باختيار  للنازحني 

منه  يعاين  قد  الذي  الوصم  وتزيل  املضيف  املجتمع 

النازحون. 

املساكن؟ قسائم رشاء  ُتستخَدم  كيف 

األماكن  يف  املساكن  رشاء  قسائم  استخدام  ميكن 

إسكان  ســوق  يف  املساكن  من  فائض  بها  التي 

املساكن  استخدام  يساعد  إذ  املضيف.  املجتمع 

مساكن  بناء  من  بدالً  اإلسكان،  سوق  يف  املوجودة 

إبقاء  عىل  املؤقتة،  املساكن  إصــالح  أو  جديدة 

نوع  اختيار  فرصة  األرس  ومنح  منخفضة  التكاليف 

املسكن. ومكان 

بعض  يف  املقيمني  النازحني  تسجيل  تم  جورجيا،  يف 

)ب(  يسء  وضع  يف  )أ(  كانت:  التي  العامة  األبنية 

مهتمني  سكان  بها  )ج(  للحكومة  ملكيتها  تعود 

للمشاركة  مؤهلون  أنهم  عىل  الربنامج،  يف  باملشاركة 

ومن  قسائم.  عىل  ذلك  بعد  وحصلوا  الربنامج  يف 

أو  العامة  األبنية  إخالء  النهج  لهذا  اإلضافية  الفوائد 

العقبات  إحدى   - تنميتها  إلعادة  املفتوحة  األماكن 

االقتصادية  التنمية  أمام  حائاًل  كانت  التي  الرئيسية 

السوفيتي  االتحاد  مجتمعات  من  العديد  يف  املحلية 

املمكن  من  وكان  الرصاع.  بعد  ما  مرحلة  السابق يف 

االقتصادي- كالوضع  ــرى،  أخ معايري  استخدام 

الرصاع،  أثناء  ُفقد  الذي  السكن  نوع  أو  االجتامعي 

العائدة  املنافع  كانت  الجورجي  السياق  يف  ولكن 

من  الحاسم  للدعم  حافزاً  العامة  األبنية  إخالء  من 

واملجتمع. الحكومة 

املجتمعية  والتوعية  النازحني  أنشطة  أثبتت  وقد 

التوعية  طاقم  قدم  إذ  الربنامج.  إنجاح  يف  أهميتها 

املساعدة  محلية  حكومية  غري  ملنظامت  التابع 

التوكيالت  مثل  الوثائق،  استخراج  يف  للنازحني 

وحدات  مشاهدة  ويف  العقاري،  التسجيل  وشهادات 

املجتمع  ثقة  لبناء  الجهود  وُبذلت  املتاحة.  السكن 

املضيف يف الربنامج وجمع املعلومات عن الوحدات 

اللجنة  لعبت  كام  للبيع.  املعروضة  السكنية 

املركزية  للحكومة  التابعة  للمرشوع  التوجيهية 

املحليني  السكان  تعريف  يف  مهاًم  دوراً  واملحلية 

باملرشوع.

قسائم  التي حصلت عىل  النازحة  األرس  ويتعني عىل 

أن تسجلها لدى أحد املؤسسات املالية املشاركة التي 

الربنامج  من  املستفيدين  مساعدة  يف  دورها  يتمثل 

مسكن  لرشاء  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  إنهاء  يف 

الربنامج،  من  مختلفة  مراحل  ويف  األموال.  وتحويل 

الوثائق  مبراجعة  مستقل  حسابات  مراجع  يقوم 

جميع  صحة  من  والتأكد  التعامالت  شفافية  لضامن 

العقارات  النازحني يف  الوثائق، وذلك لحامية حقوق 

يريدون رشاءها. التي 

النازحني  قيام  هي  العملية  من  النهائية  واملرحلة 

للسلطات  رسمي  بشكل  املؤقتة  مساكنهم  بتسليم 

نقداً  الحصول  للنازحني  ويحق  املختصة.  املحلية 

اإلعانة،  ومبلغ  املسكن  تكلفة  بني  فرق  أي  عىل 

البحث  الربنامج عىل  الذي يشجع املشاركني يف  األمر 

من  يحد  كام  احتياجاتهم  يلبي  مسكن  أرخص  عن 

بأنه  اعتقاد  وكان هناك  املساكن.  أسعار  التضخم يف 

إذا مل يجِن النازحون أي نفع من البحث عن أرخص 

سعرها  يساوي  مساكن  رشاء  إىل   التجهوا  مسكن 

اإلعانة. مبلغ 

النجاح رشوط 

يف  املساكن  رشاء  قسائم  برنامج  تطبيق  ميكن  ال 

التجربة  عىل  وبناًء  اإلنسانية.  الطوارئ  حاالت  كل 

الجورجية، يجب توفر الرشوط التالية لنجاح برنامج 

املساكن: قسائم رشاء 

النازحني  أوضاع  لتحسني  السياسية  اإلرادة  توفر 

ما  كثرياً  الرصاع،  بعد  ما  مراحل  يف  املعيشية: 

يعاين  التي  السيئة  املعيشية  األوضاع  ُتستخدم 



 دور قسائم رشاء املساكن يف إيجاد 

الحلول الدامئة يف جورجيا 
أندرو غولدا

يوفر استخدام قسائم رشاء املساكن للنازحني داخلياً فرص السكن الدائم واالندماج املجتمعي كام 
يتيح لهم يف الوقت فرصة اختيار مساكنهم وإيجاد حل دائم ملشاكلهم.
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املفاوضات  يف  سياسية  كورقة  النازحون  منها 

الرصاع. بتسوية  الخاصة 

من  القامئة:  السكنية  الوحدات  يف  فائض  توفر 

النازحني  أوضاع  تحسن  يضمن  أن  ذلك  شأن 

مساكن  لبناء  االنتظار  من  بدالً  برسعة  املعيشية 

جديدة.

برامج  نجاح  يعتمد  للعقارات:  الخاصة  امللكية 

التي  واملرونة  االختيار  املساكن عىل  قسائم رشاء 

يوفرها سوق العقارات. ومن الرضوري أن يتملك 

أوضاعهم  تحسن  لضامن  مساكنهم  النازحون 

النهج. املعيشية من خالل هذا 

بالثقة:  وجديرة  عاملة  مرصفية  مؤسسات  توفر 

أن  بد  ال  بكفاءة،  الربنامج  إجراءات  تعمل  ليك 

من  األدىن  الحد  والباعة  املستفيدين  لدى  يكون 

لهم  تتاح  وأن  املحيل  املرصيف  النظام  يف  الثقة 

إليه. الوصول  إمكانية 

جورجيا من  مالحظات 

أجرى برنامج قسائم رشاء املساكن يف جورجيا مسحاً 

رفاهتهم  عىل  الربنامج  تأثري  لدراسة  املشاركني  عىل 

بعض  ييل  وفيام  للربنامج.  الثاين  العام  نهاية  بعد 

إليها: التوصل  تم  التي  الرئيسية  النتائج 







عرضة  أكرث  النازحني  تجعل  مل  املساكن  رشاء  قسائم 

نجحت  التي  األرس  تتعرض  مل  االقتصادية.  لألزمات 

يف رشاء مساكن ألي تدهور يف أوضاعها االقتصادية-

وباإلضافة  الربنامج.  يف  مشاركتها  بسبب  االجتامعية 

يفقدوا  مل  أنهم  األرس  هذه  ــراد  أف قال  ذلــك،  إىل 

املزايا  من  االستفادة  يف  حقهم  أو  النازحني  وضعية 

مسكن.  متّلكهم  بعد  الدولة  تقدمها  التي 

وعىل الرغم من وجود عدد من العوامل التي منعت 

النازحني داخلياً من استخدام قسامئهم بشكل ناجح، 

ونوع  فيه  املرغوب  السكن  ونوع  األرسة  حجم  مثل 

وموقع العمل، كان الدخل )مبا يف ذلك مبلغ اإلعانة( 

هو العامل األكرب يف نجاح أو فشل األرس يف استخدام 

القسائم. وملا كان الدخل هو العامل األكرب يف تحديد 

النجاح يف الربنامج، كانت إمكانية تعرض النازحني غري 

للقلق. مصدراً  املعييش  التدهور  لخطر  الناجحني 

للنازحني  االجتامعية  الشبكات  ميزق  مل  الربنامج 

الذين  النازحني  من  باملائة   70 من  أكرث  إن  داخلياً. 

بقوا  املساكن  رشاء  قسائم  باستخدام  توطينهم  أعيد 

من  بالقرب  منهم  الكثري  وعــاش  مجتمعاتهم،  يف 

السابقة. الجامعية  مراكزهم 

فرصة  املساكن  رشاء  قسائم  يف  رأوا  النازحون 

الربنامج  تنفيذ  مدة  خالل  مستقبلهم.  يف  لالستثامر 

يف جورجيا شهدت السوق ارتفاعاً يف أسعار املساكن، 

مام وضع ضغطاً عىل اإلعانات ذات السعر الثابت.2 

الربنامج  وأفاد ما يقرب من نصف األرس املشاركة يف 

اإلعانة  مبلغ  إىل  الخاصة  مواردهم  من  أضافوا  أنهم 

استثمروا  أنهم  األرس  ثلثي  من  يقرب  ما  قال  كام 

مقابل  رشائها،  بعد  منازلهم  لتجديد  إضافية  أمواالً 

قالوا  الذين  النازحني  من  فقط  باملائة  الـ18  نسبة 

صيانة  أو  تجديد  يف  أقل(  )مبالغ  استثمروا  أنهم 

 12 مدى  عىل  الجامعي  املركز  يف  املؤقتة  مساكنهم 

إىل 14 عاماً.

الضوء   2008 أغسطس/آب  ــزاع  ن سلط  أن  بعد 

جورجيا،  يف  داخلياً  النازحني  محنة  عىل  أخرى  مرة 

ليس  أنه  رغم   - املساكن  رشاء  قسائم  برنامج  فإن 

جذاباً  حاًل  يقدم   - نازحة  أرسة  لكل  املثايل  الحل 

إىل  النازحني  احتياج  ملشكلة  السياسية  الناحية  من 

معقولة. وبتكلفة  مساكن 

اندرو غولدا )andrewgolda@yahoo.com( هو 

 باحث مشارك يف املعهد الحرضي 

.)http://www.urbaninstitute.org(

الخارجية  لوزارة  التابع  والهجرة  والالجئني  السكان  1. ميوله مكتب 
الحرضي. املعهد  وينفذه  األمريكية 

2. بالطبع ال يشرتط أن تكون قسائم رشاء املساكن ثابتة السعر. ولكن 
تعديل  يتم  مل  التجريبية،  املرحلة  أثناء  اإلدارية  اإلجراءات  لتبسيط 

الجورجية. القسائم  قيمة 

بينام كانت إسبانيا تعد العدة  للتخيل عن سيطرتها 

الغربية واالنسحاب منها بذلت دولة  الصحراء  عىل 

املغرب جهودها لتأكيد حقها يف السيادة عىل أرايض 

املستعمرة اإلسبانية السابقة. ورداً عىل ذلك، حولت 

جبهة البوليساريو – وهي مجموعة صحراوية كانت 

تحارب اإلسبان من أجل تقرير املصري – اهتاممها إىل 

الجبهتني.  بني  الحرب  اندالع  ذلك  وأعقب  املغاربة 

الصحراويني  من  اآلالف  فر  الدائرة،  للحرب  ونتيجة 

يف عام 1975 إىل الصحراء، حيث ظلوا هناك مشتتني 

سمحت  إقليم  يف  تقع  لالجئني  مخيامت  خمس  يف 

عليه  بالرقابة  للبوليساريو  الجزائرية  الحكومة 

تندوف  مدينة  من  وقريباً  البالد،  غريب  جنوب  يف 

الجزائرية.

الصحراء  قضية  السياسية يف  اإلشكاالت  منعت  وقد 

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  اآلن  حتى  الغربية 

ولكن  مناسبة.  تسجيل  عمليات  إجراء  من  الالجئني 

الالجئني  أعداد  تقدر  امُلضيفة  الجزائرية  الحكومة 

تندوف  من  بالقرب  الواقعة  الخمس  املخيامت  يف 

بحوايل 158 ألف نسمة. 

النار  إطــالق  وقف  اتفاق  شهد   ،1991 عام  ويف 

بعثة  إنشاء  لعقده  املتحدة  األمم  توسطت  الذي 

الغربية  الصحراء  يف  لالستفتاء  املتحدة  ــم  األم

)MINURSO( – وهي بعثة لحفظ السالم مهمتها 

وتنظيم  النار  إطالق  وقف  اتفاق  تنفيذ  مراقبة 

ظل  وقد  اإلقليم.  مستقبل  حول  استفتاء  عملية 

تواضع  ورغم  حالياً،  البعثة  أن  كام  سارياً،  االتفاق 

األممية  السالم  حفظ  بعثات  أطول  هي  األرقــام، 

انعكاساً  متثل  طويلة  ملدة  وذلك  أفريقيا،  يف  خدمة 

لغياب أي تقدم يف التوصل لحل سيايس. 

إجراءات بناء الثقة

شؤون  مفوضية  قامت  الخلفية،  هذه  عىل  بالبناء 

الثقة  بناء  إجـــراءات  برنامج  بتنفيذ  الالجئني 

و  لالجئني  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية   )CBM(

بني  الثقة  من  معني  مستوى  إرساء  يف  »امُلساهمة 

الغربية1«.  بالصحراء  الرصاع  يف  املعنية  األطراف 

أنشطة  أربعة  البداية  يف  املفوضية  اقرتحت  وقد 

ضمن فعاليات هذا الربنامج، وهي: تيسري الزيارات 

تندوف  من  بالقرب  املخيامت  يف  الالجئني  بني 

الغربية؛ وتوصيل  الصحراء  إقليم  وأفراد أرسهم يف 

 بناء الثقة من خالل العمل اإلنساين 

يف الصحراء الغربية 
إدوارد بنُسن 

رغم أن الحديث عن أي حل طويل األمد ملعاناة الالجئني الصحراويني الطويلة مع النزوح ال يزال 
سابقاً ألوانه، إال أن هناك عىل األقل فرصة تلوح يف األفق ألن يلتئم شمل بعض األرس الصحراوية. 
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والسامح  املخيامت،  يف  الهاتفية  االتصال  خدمات 

الغربية  الصحراء  يف  بأقاربهم  باالتصال  لالجئني 

الدراسية  الحلقات  وعقد  مادي؛  مقابل  أي  بدون 

القضايا  املشتتني معاً ملناقشة  الصحراويني  للم شمل 

غري  الطبيعة  وذات  املشرتك  بالصالح  املتعلقة 

الصحراء  بني  الربيدية  الخدمات  وتفعيل  السياسية؛ 

الغربية وبني مخيامت الالجئني. ويف الوقت الراهن، 

السابقة  األنشطة  من  تنفذ  أن  املفوضية  تستطع  مل 

العائلية.  والزيارات  الهاتفية  الخدمات  سوى 

تشغيل  يف  الالجئني  شــؤون  مفوضية  بــدأت  وقــد 

الخدمة الهاتفية يف عام 2004، وكان من أثر ذلك أننا 

نجد يف الوقت الراهن أربعة مراكز لالتصال الهاتفي 

متاحة لالجئني. وتسمح الزيارات العائلية بلم الشمل 

مىض  والذي  بعضهم،  عن  املنفصلني  األرس  أفراد  بني 

البعض منهم جيل تقريباً. وكل أسبوع،  انفصال  عىل 

يتم نقل أفراد األرس الذين يعيشون إما يف املخيامت 

بالقرب من تندوف أو اإلقليم الصحراوي بني املوقعني 

ملئات  املتحدة  األمــم  وسيارات  طائرات  بواسطة 

األميال عرب الصحراء الكربى لزيارة أرسهم. ويف حال 

رغب أفراد األرسة الزائرين يف البقاء بدالً من العودة، 

املفوضية  وتقوم  بذلك؛  القيام  يف  الحرية  لهم  فإن 

القرارات،  هذه  عنها  تتمخض  التي  النتائج  مبتابعة 

عن  القارصين  األطفال  انفصال  تضمنت  إذا  خاصة 

8000 صحراويا، من  يزيد عىل  ما  أن  أبويهم. ورغم 

يف  شاركوا  قد  الالجئني،  ومخيامت  اإلقليم  من  كل 

 ،2004 عام  يف  الربنامج  بداية  منذ  األرسية  الزيارات 

التاريخ هي  هذا  حتى  منهم  فقط  قليلة  قلة  أن  إال 

التي اختارت البقاء بدالً من العودة. 

الصحراوية  األرس  مع  الزيارات  اإلقبال عىل  ويطالعنا 

التي  التسجيل  عمليات  أحدث  ففي  جليا.  واضحا 

 27 نحو  سجل   ،2008 نهاية  يف  املفوضية  أجرتها 

ألف فرد نيتهم يف زيارة أرسهم يف الصحراء الغربية 

القادمة.  والسنوات  األشهر  يف  الالجئني  ومخيامت 

وسوف يتحتم عىل الكثري منهم االنتظار لسنوات قبل 

أن تتحقق أمنيتهم نظراً ألن الطلب عىل زيارة األرس 

التشغيلية.  اإلمكانيات  يفوق 

األثر اإلنساين

التي  الزيارات  تعنيه هذه  نعرب عام  أن  الصعب  من 

تستغرق كل زيارة منها خمسة أيام بالنسبة لسعداء 

الحظ الذين أتيح لهم القيام بها. فألول مرة ملا يزيد 

مع  وقت  قضاء  فرصة  للناس  أتيحت  عاماً،   30 عن 

أمهاتهم أو آبائهم أو أبناءهم أو بناتهم أو أزواجهم 

االحتفاالت  فإن  وبالطبع،  أخواتهم.  أو  زوجاتهم  أو 

التي تقام يف كل مرة يصل فيها أحد أفراد إحدى األرس 

إما يف الصحراء الغربية أو يف مخيامت الالجئني تفوق 

مع  بالسيارات  األشخاص  مئات  يحيط  فقد  الوصف. 

احتشاد املستفيدين بهذه الزيارات خارج مقر إقامة 

مع  ويتنافسون  مضيفهم، 

ليكونوا  البعض  بعضهم 

بقريبهم  يلتقي  من  أول 

من  ألكرث  يلقوه  مل  الــذي 

عقدين من الزمان، أو ألول 

مرة مع األصغر سناً منهم. 

النشوة  درجة  نفس  وعىل 

والفرح العارم التي تصاحب 

الزيارة، تكون درجة  بداية 

األيام  تنقيض  عندما  الحزن 

موعد  ويــحــني  الخمسة 

خاصة  األرسة،  فرد  عودة 

بالنسبة للعائدين منهم إىل 

املعزولة  الالجئني  مخيامت 

جنوب  يف  ــة  ــش ــوح وامل

تتخطى  حيث  الــجــزائــر، 

درجة   50 الحرارة  درجات 

وتنترش  الصيف،  يف  مئوية 

العواصف الرملية، ويعتمد 

املعونات  عــىل  السكان 

الذي  فالواقع  اإلنسانية، 

العودة  عند  ينتظرهم 

واقع قاس ومؤمل. وها هي 

طريقها  يف  العجائز  إحدى 

بــالــطــائــرة إىل  ــلــعــودة  ل

تحيك  الالجئني  مخيامت 

التي ترشب منها بعضاً  املياه  أنها وضعت يف زجاجة 

ألرستها  زيارتها  من  بالفقاقيع  امليلء  البحر  ماء  من 

األطلنطي.  للمحيط  الساحيل  الرشيط  عىل  القاطنة 

من  بالقرب  طفولتها  أيام  تعيش  كانت  أنها  فرغم 

الالجئني  أن قضت يف مخيامت  وبعد  أنها  إال  البحر، 

العودة،  يف  أمل  أو  حل  ودون  عاماً  ثالثني  من  أكرث 

فإنها ال تعلم إن كان القدر سوف يسمح لها بأن ترى 

البحر مرة أخرى أم ال. 

املفاوضات والثقة

بالنسبة  سهاًل  الثقة(  بناء  )إجراءات  برنامج  يكن  مل 

بشأنه  التفاوض  عند  سواء  الالجئني  شؤون  ملفوضية 

العمل  خطة  تطلبت  وقد  األطــراف.  بني  طرحه  أو 

املفاوضات  من  أشهر  عدة  نقطة   65 من  املؤلفة 

والجزائر  املغرب  حكومات  بني  التفاق  للتوصل 

البوليساريو.  وجبهة 

الثقة.  ببناء  يتعلق  فيام  بالتعقيد  القضية  وتتسم 

يفهموا  بأن  منها  للمستفيدين  تسمح  فالزيارات 

أقرباءهم  يحياها  التي  الحياة  طبيعة  أفضل  بشكل 

الصلة  الجانب اآلخر، وكذلك دور األطراف ذات  عىل 

ومفوضية شؤون الالجئني. وهذا من شأنه أن يسهم، 

بناًء عىل تجربتهم خالل األيام الخمسة للزيارة، يف بناء 

الثقة العامة. 

ويأيت التقدم يف الثقة بني األطراف املشاركة يف رصاعات 

رصاع  ففي  التقييم.  يف  أصعب  الغربية  الصحراء 

املستويات  هذه  ظل  ويف  الطويلة،  املدة  لهذه  امتد 

أن  ينبغي  واإلحباط،  الثقة  انعدام  من  املتغلغلة 

يتعلق  ما  حول  بالواقعية  اإلنسانية  األطراف  تتحىل 

باألهداف التي ميكن - أو ال ميكن- تحقيقها، خاصة 

القصري واملتوسط. ومع ذلك، فإذا  عىل املدى ما بني 

األطراف  جميع  وإشعار  بشفافية  الربنامج  تنفيذ  تم 

عندئذ  معهم،  التعامل  يف  بالعدالة  يتمتعون  بأنهم 

الثقة بني األطراف اإلنسانية وبني كل من  بناء  ميكن 

األطراف املتصارعة، وهي خطوة مهمة وليست سهلة 

عندما تكون القالقل والشكوك عىل أشدها. 

التقدم الجزيئ

عليها  االتفاق  تم  قد  األصلية  العمل  ألن خطة  نظراً 

الخطة  أفضت هذه  فقد  سنوات مضت،  بضعة  منذ 

التجارب وتحقيق دفعة عملياتية  اكتساب بعض  إىل 

عىل  بقدرة  الالجئني  شؤون  مفوضية  وتتمتع  طيبة. 

ويف  الالجئني  مخيامت  يف  الصحراويني  مع  التعامل 

وكالة  أي  به  تتمتع  ال  بشكل  الصحراوي  اإلقليم 

النشاط  الثقة(  بناء  )إجراءات  وتظل  أخرى.  دولية 

بلدة سامّرا يف الصحراء الغربية: محمد فاتيل يرحب بابنتيه الغالية وأغباناما وأحفاده الخمسة الذين يراهم ألول مرة يف حياته.
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التنقل فيام يتعلق  التعامل بها مع  الطريقة التي يتم 

املامرسات  بني  فجوة  تظهر  املطول  اللجوء  بحاالت 

الدولية االجتامعية والسياسات 

مجاالن  الراهن  الوقت  يف  والهجرة  اللجوء  ُيعترب 

منفصالن من مجاالت السياسة؛ حيث يعترب الالجئون 

مجرد  واإلمكانيات،  للقدرات  يفتقرون  أنهم  عىل 

متلقني ال فاعلني أرغموا عىل النزوح ويف حاجة ماسة 

هاجروا  أنهم  عىل  املهاجرون  يعترب  حني  يف  للحامية؛ 

كال  يعتمد  وبينام  للحامية.  يحتاجون  وال  طواعية 

الذي  النظام  يركز  الدول،  بني  الحدود  عىل  النظامني 

الهجرة  يف  التحكم  عىل  طواعية  املهاجرين  يخاطب 

بني الدول ومنعها بدالً من تحديد حقوقهم وحاميتها. 

وفيام يتعلق بسياسات الالجئني، ُينظر إىل التنقل عىل 

فإن  األمر  واقع  ويف  النزوح.  حلول  مع  يتعارض  أنه 

جميع الحلول الثالثة الدامئة تتضمن االستيطان، إما يف 

بلد املنشأ )اإلعادة إىل الوطن( أو يف البلدان املجاورة 

)اإلدماج املحيل( أو يف بلد ثالث )إعادة التوطني(.

الوطنية  التنقل والشبكات عرب  ولكن  غالبا ما يشكل 

اسرتاتيجيات فعالة لكسب الرزق. فعىل سبيل املثال، 

والصوماليني،  األفغان  من  لكل  التنقل  أمناط  تتزايد 

اللجوء  ذات  ــداد  األع أكرث  بني  من  ُيعترب  وكالهام 

املطول، يف أعقاب نشوء النزاعات. ويعاين كالهام من 

وطنية  عرب  شبكات  وأنشأوا  الشديد  التشتت  أوضاع 

و/أو  االتجاهات  متعددة  تنقل  أمناط  ذات  موسعة 

التنقل حاًل يف  اعتبار  املنظور ميكن  دورية. ومن هذا 

حد ذاته.

الرئيسية  القضايا  إحدى  هي  الثانوية  التحركات  إن 

بحاالت  املعنية  السياسية  الوثائق  يف  نوقشت  التي 

اللجوء املطول. يشري هذا املفهوم إىل الالجئني الذين 

يتحركون عىل نحو مستقل من بلدهم امُلضيف األول 

عىل  املطول  اللجوء  حاالت  إىل  ُينظر  ثالث.  بلد  إىل 

والتي  الثانوية،  للتحركات  خاص  بشكل  عرضة  أنها 

ذلك،  عىل  عالوة  دامئة.  حلول  إىل  االفتقار  يحفزها 

قلق  مصدر  أنها  عىل  الثانوية  التحركات  إىل  ُينظر 

وليس  باللجوء  تتعلق  كمسألة  ـ  الالجئني  لنظام 

الهجرة. سياسة  مبجاالت 

تحرك  بحقيقة  يعرتف  الثانوية  التحركات  مفهوم  إن 

يتصور  وهو  الثالثة.  الحلول  إطار  خارج  الالجئني 

هدف  يقترص  ال  حيث  الوكالة،  من  درجــة  وجــود 

الوجهة«.  »بلد  يف  الحامية  عن  البحث  عىل  التحرك 

أنها  عىل  الالجئني  ملسارات  ُينظر  يــزال  ال  وبينام 

الثانوية  التحركات  إىل  غالًبا  )ُيشار  اتجاه  ولها  خطية 

بـ »التحركات نحو األمام«(، ُتعترب التحركات الثانوية 

املطولة  اليأس  حالة  تحفزها  استثنائية،  ظاهرة 

املطول. اللجوء  لحاالت  املميزة 

الثانوية كمشكلة التحركات 

لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية  السياسية  األوراق  يف 

ينبغي  الثانوية كمشكلة  التحركات  تم عرض  الالجئني 

معالجتها وكظاهرة يجب الحد منها ومنعها. والسبب 

الرئييس يف ذلك هو أنها ال تكون منتظمة عادة. وتقوض 

السيطرة عىل  الدول يف  التحركات غري املنتظمة »حق 

الالجئون والهجرة والتنقل
جيوليا سكاليتاريس

رغم أن الحديث عن أي حل طويل األمد ملعاناة الالجئني الصحراويني الطويلة مع النزوح ال يزال 
سابقاً ألوانه، إال أن هناك عىل األقل فرصة تلوح يف األفق ألن يلتئم شمل بعض األرس الصحراوية. 

ناجون منهكون عىل شاطئ اليمن يف انتظار املساعدة إثر عبور خليج عدن يف عملية نقل نظمها.

اإلنساين الوحيد الذي يجمع بني املخيامت وبني إقليم 

الغربية.  الصحراء 

عىل  إحــرازه  تم  الذي  القليل  التقدم  من  وبالرغم 

قد   2008 عام  أن  إال  السياسية،  املفاوضات  طاولة 

الزيارات  إجراء  بحث  عىل  األطراف  بني  اتفاقاً  شهد 

عىل  القائم  الحايل  الربنامج  جانب  إىل  برياً  األرسية 

تسنح  فقد  ذلك،  تحقيق  تم  ما  فإذا  الجوي2.  النقل 

أيام  خمسة  من  ألكرث  ذويهم  بزيارة  لألرس  الفرصة 

والفعل  الحالية.  األعــداد  من  بكثري  أكرب  وبأعداد 

الرملية  األرايض  عبور  خالل  من  براً،  للسفر  الرمزي 

األرضية،  باأللغام  واملليئة  كم   2000 ملسافة  املمتدة 

واملعروفة باسم )بريم(، والتي تفصل الصحراء الغربية 

البوليساريو،  جبهة  عليها  تسيطر  التي  املناطق  عن 

الرحلة  ميثل  فهو  مهمة:  رمزية  داللة  عىل  ينطوي 

والتي  مضت  عاماً  ثالثني  منذ  أسالفهم  بها  قام  التي 

ميكن أن تتكرر إذا حدث وأن سنحت الفرصة لعودة 

سيايس.  لحل  التوصل  حالة  يف  لالجئني  النطاق  كبرية 

األمد،  طويلة  السياسية  الحلول  عن  النظر  وبغض 

فإن مل شمل األرس التي انفصلت عن بعضها لسنوات 

للنزوح،  قريبة  نهاية  وجود  انعدام  ظل  ويف  طويلة 

هذه  لدعم  كافياً  سبباً  لُيَعد  اإلنساين،  املنظور  ومن 

النزوح طوالً  أوضاع  أكرب  لواحدة من  املهمة  املبادرة 

وانطامراً يف النسيان يف العامل.

)edward.benson@qeh.ox.ac. إدوارد بنُسن

uk( هو زميل زائر يف مركز دراسات الالجئني، وقد 

عمل يف السابق يف عمليات )إجراءات بناء الثقة( 

التابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 

الصحراء الغربية والجزائر. واآلراء الواردة يف هذا 

املقال تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب بالرضورة عن 

رأي األمم املتحدة أو مركز دراسات الالجئني. 

1. عمليات الصحراء الغربية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
خطة عمل إجراءات بناء الثقة 

2. ترصيح عن املبعوث الشخيص للسكرتري العام لألمم املتحدة 
إىل الصحراء الغربية، بيرت فان ُولُسم، يف لقاء يف مانهاسيت )عزبة 
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وينتج  فيها«1  والبقاء  أراضيها  إىل  الدخول  ميكنه  من 

عنها تدفقات غري منتظمة وال ميكن التنبؤ بها، وكالهام 

ُيعترب أمًرا غري مرغوب فيه بالنسبة للدول.

التنقل  غالًبا فرص  لالجئني  يتوفر  ال  الجنوب  بلدان  يف 

يحول  القانونية  الفرص  إىل  االفتقار  وهذا  القانوين 

يف  أنه  يعني  مام  منتظمة،  غري  قنوات  إىل  التدفقات 

كثري من الحاالت تكون التحركات الثانوية غري منتظمة 

القامئة.  للسياسات  نتيجة  التعريف،  حيث  من  تقريًبا 

ولذلك، فإنه من الناحية العملية يعني منع التحركات 

الثانوية غري املنتظمة منع أي تحرك.

الالجئني  احتواء  إىل  الشامل  بلدان  إسرتاتيجية  تهدف 

وصولهم  يكون  أن  وضامن  اإلقليمي،  الصعيد  عىل 

توطينهم، وهو  إعادة  باالقتصار عىل  منظاًم ومحدوًدا 

التحركات  تقوضه  الــذي   املوقف  نفس  يعكس  ما 

عىل  أنه  ُيفرتض  ال  ثم  ومن  واضح.  نحو  عىل  الثانوية 

الالجئني التحرك ثانية بعد إيجاد مالذ من االضطهاد أو 

لنظام  االستثناء  ذلك  يزول  يتحركون  وعندما  الحرب. 

عرب  التحركات  يقيد  والذي  لهم  امُلعد خصيًصا  الهجرة 

نفس  باستخدام  عليهم  القبض  إلقاء  فيتم  الحدود؛ 

ومتنعها.  الدولية  الهجرة  عىل  تسيطر  التي  اآلليات 

ووفًقا العرتاف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

فإن هذا يكون له آثار باعثة عىل األىس وخاصة يف حالة 

املنشأ  بلد  يف  الحامية  إىل  يفتقرون  الذين  األشخاص 

حيث تكون عودتهم إليها محفوفة باملخاطر.

فإن  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية  ووفًقا 

هي  الثانوية  التحركات  عىل  املرتتبة  النتائج  إحدى 

األمر  وهو  بهم،  واالتجار  البرش  لتهريب  الرتويج 

ملا  نظًرا  الالجئني  عىل   سلبية  آثار  له  أن  يبدو  الذي 

وبينام  اإلنسان.  لحقوق  انتهاكات  من  له  يتعرضون 

بهم  واالتجار  البرش  تهريب  عن  بالفعل  ينتج  قد 

انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان، إال أنه يجب إدراك 

للهجرة فإنها تشجع عىل  الحالية مبنعها  السياسات  أن 

السبيل  هي  تصبح  التي  واالتجار  التهريب  عمليات 

الوحيد املتاح أمام األفراد الراغبني يف االنتقال.

»تزعزع  الثانوية  التحركات  أن  أيًضا  املفوضية  وترى 

حلول  لتوفري  املبذولة  الدولية  الجهود  استقرار 

تسبب  الالجئني  تنقل  اسرتاتيجيات  أن  أي  لالجئني«2 

املفرتض  من  وليس  نفسه.  الالجئني  لنظام  اضطرابا 

تلك  غري  حلول  عن  بأنفسهم  الالجئون  يبحث  أن 

الرغم  عىل  ـ  الالجئني  نظام  ِقبل  من  امُلقرتحة  الثالثة 

طريق  إىل  وصلت  قد  الحلول  هذه  بأن  التسليم  من 

ومساعدة  الثالثة  الحلول  تطبيق  أجل  ومن  مسدود. 

أرايض  عن  واضحة  مسؤوليات  تحديد  يجب  الالجئني، 

فقط  واملساعدة  الحامية  منح  يعني  ما  وهو  بعينها، 

أن  املفرتض  من  وليس  »يبقون«.  الذين  لألشخاص 

أوطانهم  إىل  إعادتهم  يتم  عندما  إال  الالجئون  يتحرك 

أو توطينهم يف بلد آخر.

السبب  هو  الحامية  إىل  االفتقار  أن  املفوضية  ترى 

يف  نشكك  يجعلنا  مام  مام  الثانوية  للتحركات  الرئييس 

مدى قدرة البلدان املضيفة عىل حامية الالجئني. وخالل 

أكدت عىل  املطول،  اللجوء  لحاالت  املفوضية  مناقشة 

الشخيص  األمن  إىل  باإلضافة  الرزق  كسب  سبل  أن 

يجب أن يكونا جانبا أصيال من الحامية. ويرتبط عدم 

الحامية  توفري  الدولة يف  أو فشل  تعليم وعمل  وجود 

املضيفة،  البلدان  يف  الحامية  بتوفري  املدقع  الفقر  من 

األسباب  لنفس  بلده  يرتك  الذي  الشخص  ُيعترب  حيث 

مهاجًرا بشكل طوعي.

لتشجيع  املفوضية  توليها  التي  األهمية  إىل  بالنظر 

من  أنه  نجد  أنفسهم،  عىل  االعتامد  عىل  الالجئني 

املفارقة أن التنقل ـ وهو أحد أكرث اسرتاتيجيات كسب 

الرزق انتشاًرا، كام أنه ال يتطلب أي موارد ممنوحة ـ 

يتم عرضه كمشكلة. يأيت كل ذلك نتيجة لعدم وجود 

لكسب  كإسرتاتيجية  التنقل  بفعالية  مبارش  اعرتاف 

النفس  عىل  االعتامد  إىل  االفتقار  ُيدرج  كام  الــرزق. 

ما  وغالًبا  الثانوية.  للتحركات  الرئيسية  األسباب  كأحد 

من  هربوا  الذين  الحرضيني  الالجئني  إىل  اإلشارة  تتم 

املخيامت كأحد األمثلة اإليجابية لالجئني الذين نجحوا 

أن  به  املسلم  ومن  أنفسهم.  عىل  االعتامد  تحقيق  يف 

الذين  األرسة  أعضاء  يرسلها  التي  املالية  التحويالت 

نجحوا يف االنتقال إىل منطقة أخرى من العامل تساهم 

يف توفري سبل للعيش يف املخيامت الصومالية يف كينيا. 

كيف متكن الصوماليون من الوصول إىل مناطق أخرى 

التحركات  نفس  طريق  عن  األرجح،  عىل  العامل؟  من 

الثانوية غري املنتظمة التي يريد نظام الالجئني منعها.

االعتامد  يعزز من  قوة  التنقل مصدر  اعتبار  وبدالً من 

عىل  االعتامد  تعزيز  عىل  الرتكيز  ينصب  النفس،  عىل 

النظام  عىل  يقوم  عامل  يف  ولكن  التنقل.  ملنع  النفس 

ملصالح  تكون  سيادة،  ذات  لدول  السيايس  الجغرايف 

التحرك  أن  بيد  االعتبارات.  هذه  عىل  األسبقية  الدول 

التفكري  يدفعنا يف  أن  الدويل وفعاليته لألشخاص يجب 

ملًيا يف إمكانية تعزيز التنقل كإسرتاتيجية لكسب الرزق 

وكيفية القيام بذلك بدالً من النظر إليه كمشكلة.

تحديد وضع الالجئني والهجرة

ِقبل هيئات نظام  بالالجئ من  يتم االعرتاف  أن  يجب 

الالجئني عن طريق تحديد وضع الالجئني أو، يف حاالت 

الحامية  منحه  يتم  ليك  ظاهري،  باعرتاف  استثنائية، 

يتخذ  الالجئني،  وضع  تحديد  خالل  ومن  الدولية. 

واملهاجر  الالجئ  بني  النظرية  الناحية  من  التمييز 

الطوعي معنى ملموسا يف الواقع. ولكن ال توجد معايري 

وإجراءات متفق عليها عاملًيا ومن ثم يتم التصنيف إىل 

الجئ أو مهاجر بشكل عشوايئ إىل حد ما.

بني  املشرتك  التواجد  بسبب  فإنه  ذلك،  عىل  عالوة 

هناك  يكون  ال  والوطنية،  الدولية  القانونية  األنظمة 

تحديد واضح دامئًا للوضع القانوين. فعىل سبيل املثال، 

يف  وجودهم  إىل  الوثائق  تشري  الذين  أفغاين  املليون 

اإليراين.  للقانون  طبًقا  كلًيا  الجئني  ُيعدون  ال  إيران 

األفغان  من  اآلالف  مئات  هناك  هؤالء  جانب  وإىل 

لغرض  كمهاجرين  عادة  ُيصنفون  الذين  املسجلني  غري 

العمل وليس لهم أي حقوق عىل اإلطالق.

املعنية  السياسية  األوراق  تشري  أوسع،  نطاق  وعىل 

هوية  تحديد  إىل  االفتقار  إىل  املطول  اللجوء  بحاالت 

االفتقار  أن  حيث  الثانوية،  التحركات  بسبب  الالجئني 

إىل الوثائق يؤدي إىل إمكانية التعرض للخطر وإمكانية 

ومن  األمام.  نحو  التحركات  إىل  تؤدي  للخطر  التعرض 

عمليات  إجــراء  املهم  من  يكون  املقيمني،  منظور 

بقدر  مبكر  وقت  يف  الهوية  من  والتحقق  التسجيل 

اإلمكان أثناء تحرك الالجئني.

بشكل  الهوية  من  والتحقق  التسجيل  إجراء  أن  غري 

من  أنه  ورغم  التحرك.  اسرتاتيجيات  يعوق  قد  مبكر 

ترك  للحامية  يحتاجون  الذين  األشخاص  لدى  املقبول 

إيقافهم  مبجرد  أنه  إال  قانوين،  غري  بشكل  بالدهم 

بشكل  بالتحرك  لهم  ُيسمح  ال  بهم كالجئني  واالعرتاف 

متاحة  فرص  وجود  عدم  رغم  ذلك،  بعد  قانوين  غري 

للتنقل القانوين. ومن هذا املنطلق يصبح الظهور أمام 

الوجهات  إىل  الوصول  دون  يحول  الالجئني  هيئات 

األخرى بشكل قانوين، أًيا كانت األسباب: تقديم طلب 

للحصول عىل اللجوء يف بلد يتوفر فيه مستويات أعىل 

من الحامية، أو للوصول إىل سوق عمل جاذب للعاملة، 

أو لجمع شمل األرسة. ويف الواقع يسعى األفراد يف كثري 

الهوية وأن  التحقق من  إجراء  تأجيل  إىل  األحوال  من 

يظلوا مجهولني ألطول وقت ممكن، بل قد يصل بهم 

األمر إىل تدمري وثائق تحديد الهوية.

مع  مرتابطان  أمران  واللجوء  الهجرة  فإن  نرى،  وكام 

املصالح  وأصحاب  الدول  سعي  رغم  البعض  بعضهام 

املجالني  هذين  إبــقــاء  إىل  الـــدويل  املستوى  عــىل 

إجراء  الدول  معظم  وتعارض  منفصلني.  السياسيني 

لحامية  الهجرة  بشأن  األطــراف  متعددة  مناقشات 

إىل  ومتيل  الهجرة  تدفقات  عىل  السيطرة  يف  حقوقها 

أن تستثنى من ذلك فئة محددة فقط من املهاجرين، 

وخاصة الالجئني. ولكن يبقى هذان املجاالن مرتابطني 

ترابًطا وثيًقا.

سكاليتاريس   جيوليا 

)giulia.scale@libero.it( هي طالبة دكتوراه يف 

 École قسم الدراسات العليا للعلوم االجتامعية

des Hautes Études en Sciences Sociales، يف 

باريس.

http://tiny.cc/ConventionPlus ا. نظر 
 2. نفس املرجع السابق
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مفوض  لسان  عىل  السابقة  الكلامت  جــاءت 

ختام  يف  الالجئني  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم 

 )PRS( األمد  طويلة  اللجوء  حاالت  حول  الحوار 

عدد  عىل  نفسه  الحوار  ركز  وقد   .2008 عام  يف 

وذلك  األمد،  طويلة  القامئة  اللجوء  حاالت  من 

وتعبئة  التجاهل  دائرة  من  إلخراجها  مسعى  يف 

لحل  التوصل  باتجاه  الــدويل  املجتمع  وحشد 

إىل  الحاالت  بهذه  الوصول  أن  ذلك  لها،  دائم 

أحد  لهو  الالجئني  كرامة  يحفظ  مستدام  حل 

السؤال  يظل  ولكن  وامللحة.  الرضورية  املساعي 

اللجوء  أوضاع  تتدهور  ملاذا  وهو:  أهمية  األكرث 

وهو:  املتمم  السؤال  ذلك  ييل  ثم  األصــل؟  يف 

من  اللجوء  حاالت  ملنع  فعله  بوسعنا  الذي  ما 

أي   – حل  بال  طويلة  دهوراً  الزمن  بها  ميتد  أن 

بهذه  السلس  االنتقال  عىل  املعاونة  ميكننا  كيف 

لها؟  نهايئ  حل  نحو  األوضاع 

هائلة،  تحديات  لالجئني  املعارصة  املنظومة  تطرح 

تجليات  كافة  وحل  معالجة  علينا  توجب  فهي 

ومتى  أين  عن  النظر  بغض  الالجئني،  ‘مشكلة’ 

االرتباك  حجم  من  ويضاعف  تحدث.  وكيف 

وانعدام اليقني املتأصل يف هذا االلتزام ما نراه من 

الالجئني،  ‘مشكلة’  عليها  تطالعنا  عديدة  أشكال 

أزمة  كل  يف  املنظومة،  من  يستلزم  بدوره  وهذا 

الجئني تلو األخرى، بأن تعيد اخرتاع نفسها بصفة 

مستمرة عىل أساس مجموعة غري مكتملة إىل حد 

القليل  يتسم  والتي  ‘الشمولية’،  املعايري  من  ما 

منها بأنه ملزم أو ال خالف عليه. 

البلدان  أن  نجد  املواجهة،  خط  بلدان  بني  وفيام 

بلدان  فيها  )مبا  العبء  هذا  حمل  يف  املشرتكة 

وهي   – املوطن  بــالد  وكذلك  التوطني(  ــادة  إع

التأثري  عىل  القادرة  البلدان  من  وغريها  األهم- 

من  جديدة  مشكلة  كل  أن  نجد  مسلكها،  عىل 

مرتددة  فالس  رقصة  يف  بنا  تزج  الالجئني  مشاكل 

من  نجد  ال  الرقصة  هذه  ويف  املسؤوليات،  مع 

أن  خشية  األوىل،  الخطوة  يخطو  أن  عىل  يجرؤ 

التوصيف  وهذا  وحيداً.  ويرتكه  رشيكه  يرتاجع 

كجهة  الالجئني  شؤون  مفوضية  دور  من  يجعل 

وساطة يف ابتكار الحلول للمشكالت عسرياً بدرجة 

تتعرض  حيث  بهمه،  يأيت  ال  ما  وغالباً  بل  كبرية، 

بها  للتضحية  األممية بسهولة كبرية  الالجئني  وكالة 

كبش  وكأنها  الرشكاء  من  أكرث  أو  واحد  قبل  من 

الهّمة.  التعاون أو  فداء يدفع مثن نقص 

ال  املستدامة،  الحلول  وتنفيذ  وضع  سبيل  ويف 

الثقة  بناء  عىل  العمل  سوى  خياراً  املفوضية  متلك 

والوسيلة  تجسده.  الذي  التعاوين  النموذج  يف 

ما  الغاية هي  هذه  لتحقيق  متلكها  التي  الوحيدة 

تصفه دوماً يف املحافل املختلفة بأنه ‘خطة العمل 

التي  ــراءات  اإلج من  مجموعة  وهي  الشاملة’، 

بلد،  كل  مسؤوليات  توزيع  يف  املساواة  تضفي 

والتحكيم.  للمفاوضات  دائبة  آلية  تدعمها  والتي 

وينبغي أن يأيت طرح األسلوب السابق يف التعامل 

حتى  وذلك  املتفاقمة،  األزمة  يف  مبكرة  مرحلة  يف 

انعدام  بسبب  وتتكلس  االنتكاسات  ترتاكم  ال 

الرغبة  اليقظة محل  األماين وأحالم  التعاون وتحل 

األصيلة يف العمل. والنصائح التي تؤكد هذا املعنى 

به  ما خرجت  فأحدث  منها،  أكرث  هو  ما  يوجد  ال 

عبارة  الالجئني  شؤون  ملفوضية  التنفيذية  اللجنة 

تصب  أن  »ينبغي  أنه  عىل  تنصان  توصيتني  عن 

من  مبكر  وقت  ويف  االستشارية–  الجهود  أهداف 

عمل  خطة  وضع  نحو   – اإلمكان  بقدر  األزمــة 

األطراف  بني  عليها  املتفق  اإلجراءات  تشمل   [...]

جهود  يف  واملسؤوليات  األعباء  لتقاسم  املشاركة 

املحددة1«،  الحاشدة  الهجرة  أوضــاع  مواجهة 

بالتحديات  وكذلك – ويف سياق متصل – »اإلقرار 

التنفيذي  والجدول  الحلول  توقيت  يف  القامئة 

لها«2. 

من  الكثري  استغرقتها  التي  الطويلة  اآلمــاد  إن 

السعي  أن  عىل  أكيد  مؤرش  لهي  اللجوء  حاالت 

أسهل  فيها  الكالم  قضية  هو  الحلول  لوضع  املبكر 

منظومة  أن  يؤكد  املعاش  والواقع  التنفيذ،  من 

بالفعل  تعاين  نعرفها  كام  الالجئني  مع  التعامل 

الصحيح  والتتابع  التوقيت  يف  خطرية  مشكلة  من 

عامة.  بصفة  لإلجراءات 

داللة  الطويلة’  الالجئني  ‘أوضاع  مصطلح  ويحمل 

يف  الحياة  فرتة  عن  يتحدث  فهو  مهمة،  نوعية 

الحياة  هذه  طبيعة  ذلك  من  واألهــم  املنفى، 

مع  تدهور  حالة  يف  لنا  تبدو  والتي  نفسها، 

تقول  هذا  وعن  الحلول.  غياب  بسبب  الوقت 

الناجمة  التبعات  »إن  الالجئني  شؤون  مفوضية 

البرش  هؤالء  كل  يعيشها  التي  الركود  حالة  عن 

الكثريين  أعامر  من  خصيبة  فرتات  ضياع  تشمل 

املوارد فيام ال طائل وراءه وزيادة حجم  وتبديد 

لألمن3«. التهديدات 

منظومة  عىل  تدلنا  ‘املخزون’  الالجئ   صورة  إن 

توجد  ال  وكأنه  يبدو  األمر  إن  خسارة،  حالة  يف 

»مرحلة  بني  هداها  عىل  السري  ميكن  قواعد 

فيها  الرتكيز  يكون  التي  املرحلة  وهي   – الطوارئ 

وبني   – املساعدات«  وتقديم  األرواح  إنقاذ  عىل 

الحاالت  معظم  يف  التي  وهي  املستدامة،  الحلول 

املستقبل  يف  إليها  التوصل  نتوقع  أن  لنا  ميكن  »ال 

املنظور4«. وعالوة عىل ذلك، فإنها تدل عىل حالة 

أنه  ذلك  القواعد،  وبني  الواقع  بني  مقلقة  انفصال 

بالركود  يتسم  برشي  أو  إنساين  موقف  مثة  ليس 

التي  هي  األنظمة  بل   – الدامئة  واالستاتيكية 

تفاعالته  عن  الكشف  عن  العاجزة  غالباً  تكون 

)ودعمها(.  الداخلية 

مفاهيمي  إطــار  يف  النازحني  حــاالت  وضــع  إن 

حد  يف  مشكلة  هو  متعاقبة  ‘أطــوار’  من  يتألف 

ذاتها، حيث يستتبع هذا التصور نوعاً من الجمود 

املرونة هي  فيه  تكون  أن  ينبغي  الذي  الوقت  يف 

متثيله  يتم  فيها  الزمن  أن  كام  األساسية.  الكلمة 

أما  املنفصلة،  ‘اللحظات’  من  سلسلة  هيئة  عىل 

وأنواع  املؤسسية  وتفويضاتها  املنظومة  قواعد 

بشكل  وتخرج  تدخل  أن  فيها  فيفرتض  التدخالت 

‘زمن  وضع  أن  نجد  املقابل،  ويف  ميكانييك.  آيل 

الالجئني’ يف إطار مفاهيمي دينامييك سيعتمد عىل 

أهدافه  تلبية  عىل  النظام  وقدرة  التحول،  مفهوم 

ستعتمد   – والحلول  الحامية  وهي   – املزدوجة 

النظام.  مكونات  فيها  تتضافر  التي  الكيفية  عىل 

الفريق  عضو  ندد  تقريباً،  الزمان  من  عقد  منذ 

جامل  عرفات  الالجئني  شؤون  مبفوضية  العامل 

قواعد  من  األدىن  ‘الحد  عن  املستمر  بالحديث 

املفوضية  أداء  كفاءة  ترسم  كعالمات  )الطوارئ(« 

املفوضية  حث  وقد  التشغيلية.  عملياتها  أثناء 

الرضورية  االحتياجات  تلبية  مبنطق  تفكر  أن  عىل 

ودافع  القواعد،  من  األدىن  الحد  منطق  من  بدالً 

مع  األساسية  االحتياجات  بأن  بالقول  فكرته  عن 

حياة  ــاد  »ازدي مع  رضاوة  تــزداد  سوف  الوقت 

بأن  عرفات  قال  وقد  ورهقا5ً«.  صعوبة  الالجئني 

سوف  القواعد  من  األدىن  الحد  من  التحول  هذا 

وأنه  ديناميكية«  تحليلية  »أداة  بـ  املفوضية  يزود 

يجب عىل املفوضية أن »ُترخي اللجام – بأن متنح 

يف  تشده  وأن  للمجتمع،  املسؤولية  من  أكرب  قدراً 

وتطوير  شاملة6«.  تضع خطة  بأن   – الوقت  نفس 

يفتح  الالجئني  مجتمع  داخل  واملــوارد  املهارات 

السبيل بشكل مبهر أمام درجة معينة من الحراك 

وقد  الــربامــج.  وإطــالق  وضــع  يف  والديناميكية 

اإلنسانية  األطراف  من  وغريها  املفوضية  اعتنقت 

منظومة يف حالة خسارة؟
جان- فرانسوا دوريو 

»ال ميكن وال ينبغي أن نسمح ألوضاع النزوح املطولة بالرتدي والتدهور أكرث مام هي عليه«.
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هذا السبيل بشكل قوي من خالل برامج االعتامد 

ولكن  الكسب.  عــىل  والــتــدريــب  الـــذات  عــىل 

أن  هو  ذكــاًء  جامل  مالحظات  أكرث  يكون  رمبا 

اإلمكانيات  مبستوى  االرتقاء  أمام  املجال  »إتاحة 

الزمنية  باملرونة  تتسم  طريقة  يستتبع  البرشية 

يف  يرى  حيث  اإلنسان«  حقوق  مع  التعامل  يف 

عىل  تعمل  والتي  الذات،  عىل  االعتامد  إمكانيات 

والحرية  الكرامة  لتحقيق  وسيلة  الحقوق،  تعزيز 

الالجئني  لدى  كامنة  كموارد  الحقوق  متلك   –

تهم.  ومجتمعا

ضئيل  نفع  الحقيقة  لهذه  فإن  أخرى،  جهة  ومن 

القانون  ويجيز  )الدولة(.  التزامات  تعكسها  مل  إذا 

األساسية  للواجبات  التدريجي  النمو  ــدويل  ال

من  اكتامالً  أكرث  مجموعة  إىل  بالالجئني  لالنتقال 

والتي  الحلول،  تحقيق  نحو  املوجهة  االلتزامات 

املجتمع  مع  تقاسمها  نتيجة  واقعيتها  تفقد  ال 

مرور  أهمية  عىل  مؤرش  أوضح  إن  ككل.  الدويل 

يف  نجده  الالجئني  حقوق  لتحقيق  الوقت  بعض 

1951، والتي  لعام  الالجئني  اتفاقية  17 من  املادة 

أشكال  عىل  القيود  اختفاء  رضورة  عىل  تنص 

من  ألكرث  اإلقامة  بعد  للدخل  املــدرة  الوظائف 

ثالث سنوات يف البالد. ويف موضع آخر، نجد هذا 

الحقوق مع  تكييف  التدريجي ضمنياً يف  التحقيق 

واليوم  املستضيفة.   بالدولة  الالجئني  صلة  طبيعة 

ومجمل  االتفاقية  قــراءة  تتم  أن  الــرضوري  من 

العام  القانون  ضوء  عىل  بالكامل  الالجئني  حقوق 

التدريجي  التعزيز  ويعترب  اإلنــســان،  لحقوق 

 - املطرد  باإلنجاز  القاعدة – وتعرف  للحقوق هو 

االقتصادية  الحقوق  بشأن  الدويل  االتفاق  مبوجب 

اإلنجاز  مفهوم  ويقر  والثقافية.  واالجتامعية 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بأن  املطرد 

خالل  تتحقق  أن  عامة  بصفة  ميكن  ال  والثقافية 

االلتزامات  املفهوم  يدرج  ذلك  ومع  قصرية.  فرتة 

اإليجايب  التقدم  من  ويجعل  الفوري،  التأثري  ذات 

الحقوق  من  واملزيد  املزيد  تحقيق  خالل  من   –

التقهقر.  القاعدة، ومينع  الوقت – هو  مع ميض 

األخرية،  األعوام  يف  املدهش  منوها  من  وبالرغم 

عىل  والتدريب  الذات  عىل  االعتامد  برامج  تواجه 

واضحة  إنجاز  عالمات  الكسب صعوبات يف وضع 

للحقوق  املطرد«  »اإلنجاز  عىل  أثرها  لقياس 

البلدان  حض  ويف  واالقتصادية،  االجتامعية 

هذا  يف  التزامات  بأي  ــرار  اإلق عىل  املستضيفة 

الشأن.

فرض  املمكن  من  فليس  األحـــوال،  كافة  ويف 

عىل  الحلول  تحقيق  نحو  املوجهة  االلتزامات 

جانبان  هناك  أن  ذلك  وحدها،  اللجوء  بلدان 

آخران من نفس السؤال وهام »ملاذا نجد الطريق 

حقوق  تتدهور  »ملاذا  و  مسدوداً؟«  الحلول  إىل 

به  نصف  تعبري  أفضل  إن  وحياتهم؟«.  الالجئني 

يف  وسقوطها  الالجئني  ألوضاع  التدريجي  الرتدي 

جامعي  إخفاق  حدوث  هو  املقيتة  املامطلة  هوة 

يف التحرك. ويف أوضاع اللجوء الكبرية بشكل خاص، 

الدمج  تحقيق  عن  املستضيفة  الدول  إحجام  نجد 

يف  واملعايري  القواعد  تدهور  يف  كبرياً  عاماًل  املحيل 

التحرر  مستوطنات الالجئني و »عجز الالجئني عن 

من االعتامد القرسي عىل املساعدات الخارجية7«. 

انعدام  من  حالة  هو  التوجه  هذا  يعكسه  وما 

الثقة العميق يف منظومة دولية لتشارك املسؤولية 

العدالة.  تحقيق  كثرياً يف  أخفقت 

واجباً  باعتباره  املحيل  الدمج  إىل  النظر  إن 

تضطلع به دول اللجوء، فيام ُترتك خيارات تشارك 

بلدان  لتقدير  الدمج  وإعــادة  والتوطني  األعباء 

ال  أمر  األصــيل،  املوطن  وبلدان  التوطني  إعــادة 

‘الثالثية’  لـ  الصارمة  املعايري  ضمن  تجاوزه  ميكن 

فإن  الواقع،  ويف  امُلستدامة.  للحلول  التقليدية 

التدمري،  ذايت  يكون  قد  التقليدي  املنحى  هذا 

ومناذج  املعايري  بني  ويجمع  يقارن  ألنه  وذلــك 

عديدة  مبستويات  ترتبط  التي  الدويل  التعاون 

وعليه،  والجامعية.  الفردية  للمسؤولية  ومتنوعة 

كنتيجة  تأيت  الوطن  إىل  الطوعية  اإلعــادة  فإن 

لبلد  امللزمة  القرسية  اإلعادة  عدم  ملبدأ  طبيعية 

ال  والذي  العودة  حق  عن  للتعبري  وأيضاً  اللجوء، 

الدولة  مسؤولية  مفاهيم  عن  لألبد  فصله  ميكن 

بالتعويض  الخاصة  األبعاد  شاملة  املوطن(،  )دولة 

التأهيل.  وإعادة 

امُلتواصلة  املستمرة  االنتقال  حالة  فإن  وباملثل، 

إعادتهم  بعد  حتى  السابقني  الالجئني  جانب  من 

إىل الوطن ال متثل بالرضورة فشاًل يف عملية إعادة 

الدمج. ولكنها قد تطرح فرصة مالمئة لبحث ما إذا 

القانونية  الهجرة  الرضوري دمج خيارات  كان من 

الشاملة8.  الحلول  اكتامالً يف خطط  أكرث  بشكل 

‘مشكلة’  لحل  سعينا  يف  صادقني  نكون  ولــيك 

اللجوء  منظومة  بــأن  نقر  أن  علينا  الالجئني، 

أو  املعيارية  اآلليات  ذاتها  حد  يف  تتضمن  ال 

الدامئة  الحلول  تحقق  ســوف  التي  التعاونية 

يف  الحادث  االنتقال  إن  ورائها.  السعي  طال  التي 

ال  حيث  للنظام’9،  انتقال  ‘حالة  يكون  قد  النهاية 

تعني استدامة الحلول ألي مشكلة خاصة بالالجئني 

تتحور  للمشكلة  طفرة  حدوث  مجرد  من  أكرث 

التي ال تخص  مبقتضاها إىل مجموعة من املشاكل 

الالجئني. 

التوقيت  ما  هو  اآلن  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 

املالئم الذي ينبغي فيه إعداد هذا التحور وأخذه 

لـ  الديناميكية  لإلدارة  التطرق  عند  الحسبان  يف 

‘زمن اللجوء’؟ يف الواقع ال نستطيع أن نجد إجابة 

فمن  ذلك  ورغــم  السؤال.  لهذا  قاطعة  شافية 

كافة  أذهان  ماثاًل يف  السؤال  يكون هذا  أن  املهم 

واملنظامت  الحكومات  ومنهم   – املصالح  أصحاب 

إذا  واملحللني-  الحكومية  غري  واملنظامت  الدولية 

اللجوء  أوضاع  حامية  يف  يكفي  مبا  جادين  كانوا 

التدهور.  من  واملستقبلية  الجديدة 

ورغم أن منظومة الالجئني ال تقف وحدها مبعزل 

عن العوامل األخرى، إال أنها متثل وسيطاً مهاًم بني 

اتساعاً.  األكرث  والسياسية  االجتامعية  العمليات 

الدولية  العالقات  يف  مهمة  مساحة  تشغل  فهي 

لهذه  مفاهيمياً  ننظر  أن  األفضل  من  أنه  بيد   –

عىل  القائم  التوجه  إن  زمن.   أنها  عىل  املساحة 

يتضمن  املنظومة  بهذه  الخاصة  املشكالت  حل 

تعمل  أن  فعالة  تكون  ليك  عليها  يفرض  تناقضاً 

لب  يكون  ــوف  وس اختصاصها.  مجال  ــارج  خ

استدعت  طاملا  الحامية  ضامن  هو  دامئاً  املشكلة 

قصرية  جعلها  الوقت  نفس  ويف  إليها،  الــرضورة 

واحدة  وسيلة  األفق  يف  لنا  وتبدو  اإلمكان.  قدر 

الصلة  عالقة  عىل  التأكيد  وهو  ذلك،  مع  للتعامل 

للنظام،  مزدوجتني  كركيزتني  والحلول  الحامية  بني 

الحلول مجاالت  التزاماً وال يف  فال نرى يف الحامية 

سعيدة للفرص بل نعمل بإبداع ومسؤولية عليهام 

الوقت.  طوال 

 )durieux@unhcr.org( جان- فرانسوا دوريو

هو نائب املدير  بقسم الخدمات التشغيلية 

مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

 .)http://www.unhcr.org(واآلراء الواردة يف 

هذا املقال تخص مؤلفها ،وال تعكس بالرضورة 

مواقف وتوجهات األمم املتحدة أو مفوضية 

شؤون الالجئني.  

1. نتيجة رقم 100 )55(، 2004، التعاون الدويل وتشارك األعباء 
الحاشدة.  الهجرة  أوضاع  واملسؤوليات يف جهود مواجهة 

2. نتيجة رقم 104 )56(، 2005، الدمج املحيل. 
اللجوء  الالجئني، ‘حاالت  املتحدة لشؤون  األمم  3. مفوضية 
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القواعد واالحتياجات األساسية  ‘الحد األدىن من  5. عرفات جامل، 

الالجئني  لربنامج مفوضية شؤون  الطويلة: مراجعة  اللجوء  يف حاالت 
2001 الالجئني  بكينيا’، مفوضية شؤون  كاكوما  يف 
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السابق  املرجع   .6
3 عاليه.  الالجئني، ملحوظة  املتحدة لشؤون  األمم  7. مفوضية 

النامي ملفوضية  املنظور  الرابطة:  انظر جيف كريسب، »ما وراء   .8
الدولية’،  والهجرة  الالجئني  إزاء قضية حامية  الالجئني  شؤون 

بالالجئني  املتعلقة  األبحاث  يف  الجديدة   القضايا 
  http://www.unhcr.org/4818749a2.html

فيام  النظام’،  ‘تعقيد  نظرية  املصطلح من  باستعارة هذا  9. قمت 
أو غريها  للدول  التكتييك  االختيار  للداللة عىل  العادة  ُيستخدم يف 

البحث. وال يسعني إال  من األطراف، وليس للتحول يف املشكلة قيد 
النقطة.  بيتس عىل إرشاده يل يف هذه  الشكر ألليكساندر  توجيه 



كان مفهوم إدارة املخيامت قد تطور باعتباره أحد املفاهيم األساسية داخل مجتمع 

القطاعات  جانب  إىل  وذلك  اإلنسانية،  اإلصالحات  أجندة  من  كجزء  اإلنساين  العمل 

األخرى ذات الطابع األكرث تقليدية يف األزمات الطارئة. ورغم ذلك، فإن معظم األدوات 

واإلرشادات – ومنها مجموعة أدوات إدارة املخيامت، ودليل األزمات الطارئة الصادر 

عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومعايري مرشوع )سفري(1- تفرتض جميعها 

ذكر  من  نجد  ما  ورغم  املخيامت.  من  التقليدي  النوع  مع  يجري  التعامل  أن  ضمناً 

ألنواع مختلفة من املستوطنات، إال أننا نادراً ما نجد منهجية تفاضلية للتعامل معها. 

إن املراكز الجامعية تحمل بالتأكيد عالقة شبه مع املخيامت وتشرتك معها يف الكثري 

من السامت والخصائص، ذلك أن املبادئ واألساليب العامة املتعلقة باإلدارة واملوضوعة 

ورغم  الجامعية.  املراكز  منها عىل  األعظم  الجانب  يف  تنطبق  املخيامت  مع  للتعامل 

أساليب  تتطلب  والتي  للتجاهل،  تتعرض  التي  االختالفات  من  الكثري  فهناك  ذلك، 

واسرتاتيجيات ومعايري مختلفة. 

وُتعرف املراكز الجامعية بأنها “مبان ومنشآت كانت كانئة مسبقاً قبل األزمات وُتستخدم 

والكوارث  الحرب  حوادث  أثناء  يف  للنازحني  واملجتمعي  الجامعي  التوطني  أجل  من 

الطبيعية” وقد تأيت عىل عدة أشكال مختلفة، كأن تكون مدارس أو فنادق أو استادات 

رياضية أو ثكنات عسكرية أو مخازن. ومقارنة باملخيامت التي تحظى يف العادة بدعم 

ومعونة وكاالت اإلغاثة، نجد جهاًل عاماً باملراكز الجامعية كخيار توطيني. ورغم انتشار 

اللجوء إليها يف عدد من أزمات النزوح - وهذا ليس فقط يف البلقان والقوقاز بداية منذ 

التسعينات التي كانت خاللها شائعة للغاية، وإمنا كذلك يف الكثري من حاالت الطوارئ 

األخرى الحديثة مثل لبنان ورسيالنكا والصومال والعراق - إال أنها مل تلقى االهتامم 

الكايف من قبل النشطاء يف العمل اإلنساين. ولهذا السبب، فإن املجموعة العاملية إلدارة 

وتنسيق املخيامت CCCM(2( قد أوكلت مهمة إجراء دراسة يف عام 2007 للتطلع 

إىل نطاق ظاهرة املراكز الجامعية والتوصية بأفضل املامرسات 

املمكنة من حيث أسلوب وكيفية إدارتها3.

النطاق واالنتشار

من املستحيل أن يتوفر لدينا تقدير دقيق لعدد من يقيمون 

يف املراكز الجامعية من بني ما يقدر بـ 26 مليون نازحا داخلياً 

حول العامل، حيث نجد هذه املراكز يف بعض املواقع متثل نسبة 

كبرية من مستوطنات النازحني. ففي جورجيا عىل سبيل املثال، 

نجد أن ما يصل إىل 45% من تعداد النازحني يف البالد والبالغ 

إىل  مراكز جامعية. هذا  يقيمون يف  نازحا  ألف  عددهم 250 

جانب ما يستخدم منها كإجراء توطيني مؤقت أثناء الكوارث 

بعد  لويزيانا  يف  الضخمة  القبة  استخدام  ويعد  الطبيعية. 

أحداث إعصار كاترينا ومالجئ اإلخالء بعد األعاصري االستوائية 

يف بنجالديش من األمثلة عىل املراكز الجامعية. ورغم أن نسبة 

عىل  داخلياً  النازحني  من  عدداً  كبرية  تكن  وإن  نسبياً  صغرية 

مستوى العامل يقيمون يف مراكز جامعية، إال أنه يتم استبعادها 

كخيار توطيني لعدم موامئتها للنموذج التقليدي للمخيامت. 

ومن األمور الفارقة بالنسبة  للعاملني يف مجتمع اإلغاثة طبيعة 

املكان الذي توجد فيه هذه املراكز الجامعية، من حيث كونها 

تقع يف أماكن عامة أم خاصة أو يف مواقع تابعة لقطاع املجتمع 

اعتبارات  يف  املواقع  هذه  طبيعة  أخذ  ينبغي  حيث  املدين، 

التقييم والتخطيط واالستجابة. فعىل سبيل املثال، فقد يجعل 

نشاطاً  أكرث  املحلية  السلطات  العام  القطاع  مباين  استخدام 

وفعالية يف إدارتها ولكن املجتمع املحيل سوف يعاين من توقف 

الوظيفة األساسية للمبنى )إذا كان مدرسة أو مستشفى عىل 

التابعة للقطاع الخاص،  سبيل املثال(. أما يف املراكز الجامعية 

الذي ميلكه.  املبنى  استخدام  لتعويض عن  املالك  يحتاج  فقد 

بها زعامء  املدين قد يكون  للمجتمع  التابعة  الجامعية  املراكز  فإن  ثالثة،  ناحية  ومن 

دينيون أو أهليون يشاركون يف إدارة املخيامت ومن ثم ميكن االستفادة مبا لهم من 

صالت أوثق مع املجتمع املحيل. 

االستيطان املؤقت أو الطويل

ال تتوافر لدينا أي أسباب عامة لتفسري سبب استخدام بعض املراكز الجامعية كخيار 

إيواء يف بعض الظروف وعدم استخدامها يف ظروف أخرى. وتناقش دراسة مجموعة 

إدارة وتنسيق املخيامت عدداً من العوامل التي قد تؤدي إىل استخدام هذه املراكز، 

كمراكز  امُلستخدمة  فاملباين  وتنموية.  وثقافية  وجغرافية  أمنية  عوامل  تشمل  والتي 

العنرص املفقود يف ‘إدارة املخيامت’   
داميان لييل 

للنازحني  توطيني  كخيار  تجاهلها  الجامعية  املراكز  مصري  يكون  ما  غالباً 
داخلياً يف أزمات النزوح. 
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حوايل 500 الجئ لبناين فروا نتيجة للعنف يحتمون يف مدرسة الرشيعة الثانوية يف جنوب دمشق، سوريا.
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جامعية قد ُتعترب مثاًل أكرث أماناً يف حاالت الكوارث. وقد يجعل املناخ البارد من خيارات 

اإليواء األخرى، مثل الخيام، أقل مقبولية فيام يجعل من املراكز الجامعية رضورة ملحة. 

يأنف  الدخل  متوسطة  البلدان  ففي  الثقافات،  من  الكثري  يف  مالمئة  الخيام  ُتعترب  وال 

النازحون من املكوث يف معسكرات من الخيم، حيث يفضلون عليها املكوث يف املباين 

املتاحة. 

ويشيع تصوير املراكز الجامعية يف العادة عىل أنها نوع من اإلجراءات قصرية األمد أثناء 

موجات النزوح الجامعية، وأنها تحدث يف الغالب يف األماكن الحرضية، ولكن الدراسة 

تبدد هذه املزاعم، حيث تظهر أنها قد استخدمت يف الكثري من األماكن املختلفة، وليس 

أحد األولويات  فقط كخيار توطيني مؤقت. ويعد ضامن بقاء هذه املراكز حاًل مؤقتاً 

املهمة يف إدارة املخيامت نظراً للتبعات السلبية لبقاء النازحني يف املراكز الجامعية، والتي 

تنبع من عدم استدامة معظم املباين امُلستخدمة واملساحة املحدودة التي ُيجرب النازحني 

عىل العيش داخلها. وتشمل التبعات السلبية ما ييل:

ومساحات  الخصوصية  غياب  بسبب  النفسية  واملخاوف  االجتامعية  التوترات 

املعيشة الكافية. 

ذات  واألرس  النفسيني  واملرىض  العجائز  ومنهم  امُلستضعفة  للفئات  الكبرية  النسبة 

العائل الوحيد واألطفال املنفصلني عن ذويهم. 

ظهور أعراض اإلتكالية وغياب االعتامد عىل الذات بني النازحني داخلياً. 

اسرتاتيجيات إدارة املخيم 

ـّصل هذا  كانت مجموعة إدارة وتنسيق املخيامت قد وضعت إطاراً إلدارة املخيامت، ويف

اإلطار لألدوار واملسئوليات الرئيسية لألطراف املشاركة. وتنطبق كافة املفاهيم األساسية 

– وهي اإلدارة العامة والداخلية للمخيامت وتنسيق املخيامت – عىل املراكز الجامعية. 

ويأيت دور الحكومات يف العادة أكرث وضوحاً يف املراكز الجامعية مقارنة باملخيامت. 

أدوار ومسئوليات مجموعة إدارة وتنسيق املخيامت 

العامة للمخيامت: وهي تشري إىل وظيفة الحكومات والسلطات املحلية  اإلدارة 

يف اإلرشاف عىل املخيامت، ويشمل ذلك اختيار املواقع وإغالق املخيامت وحقوق 

امللكية واإلشغال. 

تنسيق املخيامت: ويشري إىل دور وكاالت اإلغاثة التي تعمل لدعم الحكومة املحلية 

يف املساعدة عىل إدارة املخيامت. ويتمثل الهدف األسايس لتنسيق املخيامت يف 

ضامن تسليم املساعدات اإلنسانية، وتحقيق االلتزام باملعايري واإلرشادات املتفق 

عليها، والدعم الفني وبناء القدرات واملتابعة والتقييم. 

الواحد  املخيم  داخل  الجارية  األنشطة  إىل  وتشري  للمخيامت:  الداخلية  اإلدارة 

الحوكمة واملشاركة  الخدمات األساسية وإنشاء هياكل  لتسليم  التنسيق  وتشمل 

املجتمعية وجمع البيانات. 

أو مسئولني إلدارتها.  الجامعية وتفّوض ممثلني  املراكز  بتسجيل  الحكومات  تقوم  وقد 

أما املراكز الجامعية غري املسجلة فغالباً ما تبقى خارج إطار املساعدات. ومن النادر أن 

تعمل إحدى وكاالت املعونات الوطنية أو الدولية كوكالة إدارة للمراكز الجامعية، يف حني  

أن هذا هو الشائع مع املخيامت. وال يوجد منوذج يناسب كافة املقاسات ألفضل هيكل 

إداري للمراكز الجامعية، وذلك عىل الرغم من وجود عنارص أساسية متفق عليها إلدارتها 

إدارة ناجحة وهي تشمل تأمني مشاركة النازحني وتعيني مدير وعقد اتفاقيات تعاقدية 







املتاحة ملنع  ُتبذل كل املساعي  مع املالك وتفعيل دور السلطات املحلية. وينبغي أن 

إغالق املراكز الجامعية وطرد النازحني لحني أن يتم تأمني الحقوق التمليكية واإلسكانية 

للنازحني والخروج بحلول ُمستدامة. 

إن كون غالبية املراكز الجامعية هي يف األصل مباين كائنة مسبقاً، ومبعنى أنها مل تنشأ 

خصيصاً إليواء البرش فيها، هو أحد األمور التي تطرح مشكالت جدية للعاملني يف مجال 

إدارة املخيامت. ففي املخيامت التي خطط إلنشائها منذ البداية، ميكن ضامن الظروف 

املعايري  الغالب  يف  تلبي  ال  والتي  الجامعية  املراكز  يف  عنه  بسهولة  املالمئة  املعيشية 

اإلنسانية. ومن ثم يجب أن يوىل االهتامم الكايف مبا إذا كان املبنى محل التساؤل يالئم 

هدفه يف اإليواء الجامعي أم أن هناك بدائل أفضل موجودة. 

إن للقرار األويل حول أسلوب التوطني للنازحني داخلياً آثاره املهمة وطويلة األمد عىل 

مؤقت  كإجراء  الجامعية  املراكز  إلشغال  التخطيط  يتم  فقد  املعيشية.  حالتهم  سالمة 

ولكن يحدث أن تستوعب النازحني ألشهر طويلة، إن مل يكن لسنوات. وينبغي أن يكون 

صالحية  تقرير  يف  دور  املحليني  واملسئولني  األهليني  واملمثلني  املباين  ومالك  للنازحني 

التي يتم  املبنى لالستخدام من عدمه، ذلك أن االختيار ينبغي أن يكون فقط للمباين 

تكون  أن  ينبغي  املختلفة، كام  املخاطر  أنواع  والبعيدة عن  أمنها وسالمتها  التأكد من 

إىل  الجامعية  املراكز  الطوارئ. كذلك فسوف تضطر  للسكنى يف حاالت  املباين صالحة 

االعتامد عىل الخدمات العامة )من صحة ومياه وتعليم( يف املجتمع املحيل، ومن ثم 

ينبغي اإلرساع بتوقيع اتفاق قانوين مع مالك املبنى والسلطات املحلية والنازحني أنفسهم 

لتحديد حقوق والتزامات األطراف. 

النازحني  إتباع نفس األسلوب املستخدم يف تصنيف وتسجيل  الجامعية  املراكز  يتم يف 

داخلياً يف األنواع األخرى من مواقع اإليواء االستيطانية، وينبغي أن تحرتم املساعدات 

املقدمة املعايري اإلنسانية، رغم أن النازحني يعيشون يف الواقع يف ظروف سيئة يف املراكز 

الجامعية. وتتمثل مزايا املراكز الجامعية يف أنها تضم مرافق كائنة مسبقاً لتزويد النازحني 

بالخدمات األساسية. ورغم ذلك، فإن تحديث هذه املرافق عملية عسرية وقد تعطب 

رسيعاً. كذلك فإن هناك الكثري من التحديات التي تواجه املراكز الجامعية خالل املراحل 

والرعاية  والطوارئ  للطوارئ  والتخطيط  للطوارئ  )االستعداد  التشغيل  من  املختلفة 

والصيانة والحلول املستدامة وإسرتاتيجية الخروج( والتي تناقشها الدراسة بالتفصيل. 

خامتة 

ينبغي عىل نشطاء العمل اإلنساين مقاومة نزعتهم يف محاباة املخيامت باعتبارها أول 

الحلول التي يقع عليها اختيارهم يف حاالت الطوارئ، حيث ينبغي أن ُيوىل قدر أكرب من 

الجامعية. ورغم  املراكز  للخيارات االستيطانية األخرى مثل  النزوح  االهتامم يف حاالت 

أن املراكز الجامعية توفر أوضاعاً معيشية أقل قلياًل من املستوى املثايل، إال أنها ينبغي 

أن تظل مجرد إجراء مؤقت لحني العثور عىل حلول أطول أمداً. أما إذا تحولت إىل حل 

طويل األمد، فينبغي أن تبذل جهود لضامن تلبية الحد األدىن من املعايري اإلنسانية. 

عمل داميان لييل )damianlilly@yahoo.co.uk(، كاتب املوضوع، لصالح عدد من 

وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية يف أوضاع النزوح وكمستشار مستقل 

يف مجال القضايا اإلنسانية وقضايا الرصاعات. وقد كتب هذه املقالة بصفته الشخصية 

وهي ال تعكس بالرضورة آراء مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أو مجموعة 

إدارة وتنسيق املخيامت. 

  http://www.nrc.no/campانظر  .1 
 http://www.the-ecentre.net/resources/e_library/doc/handbook_arabic.pdf 

  http://www.sphereproject.org/dmdocuments/handbook/hdbkpdf/full-book_ar.pdf.
 http://tinyurl.com/HumRefCCCM  .2

يأيت هذا املقال بناء عىل هذه الدراسة، والتي تضمنت أبحاثاً مكتبية ولقاءات مع أعضاء املجموعة ودراسات حالة   .3
عىل ليبرييا ورصبيا وجورجيا. 
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غالبا ما توصف مراكز اإليواء الجامعي بأنها ‘مزدحمة إىل حد االختناق’ و ‘مكتظة’ 

و ‘مزرية األحوال’ بل وحتى ‘شديدة االنحطاط’، وهي بذلك تكاد ال تصلح أن تكون 

بناءها  يتم  مل  منشآت  يف  عادة  الجامعية  اإليواء  مراكز  وتوجد  شخص.  ألي  ‘منزال’ 

بهدف اإلقامة والسكن، أو عىل األقل ليس بهدف اإلقامة لفرتة طويلة أو الستيعاب 

األرس والعائالت الكبرية. ولذلك فهي تفتقد ملساحات املعيشة الكافية واملياه واملرافق 

الصحية والكهرباء ومرافق الطهي التي ميكنها استيعاب األعداد الغفرية لقاطنيها وفرتة 

إقامتهم الطويلة. 

نجد  فال  املؤقت،  املأوى  توفري  يتعدى  ال  تلك  الجامعية  املراكز  من  الهدف  وألن 

إال  تتم  فال  متت  إن  وهي  األدىن،  الحد  فوق  فيها  الصيانة  أعامل  بتوسيع  اهتامماً 

ميكثها  التي  الفرتة  طول  ومع  إصالحات.  إجراء  امللحة  الحاجة  تستدعي  عندما 

نشوء  إىل  يؤدى  ما  وهو  أرسة،  كل  أفراد  عدد  زيادة  مع  االزدحام  يزداد  السكان، 

املزيد من الضغوط اإلضافية عىل  كاهل البنية التحتية امُلشرتكة. واختصاراً، فلم تكن 

فيها  الالجئون لإلقامة  أو  النازحون  انتقل  املباين يف حالة معيبة عندما  أوضاع هذه 

ألول مرة فقط، بل إنها ازدادت سوءاً خالل السنوات التي تلت هذا االنتقال. 

قضايا مفاهيمية

)إيواء( جامعية’،  ‘مراكز  رسمية ملصطلح  تعريفات  أي  الحارض  الوقت  يف  منلك  ال 

كلمة  داللة  عن  تختلف  داللة  يحمل  للمصطلح  الشائع  االستخدام  أن  رغم 

إتباعه  إىل  املصطلح  هذا  تعريف  من  بدالً  والدراسات  األبحاث  وتلجأ  ‘مخّيم’. 

املرسد  يف  مثاًل  فريد  املراكز.  هذه  تشغلها  التي  املنشآت  ألنواع  شارحة  بأمثلة 

داخلياً  “النازحني  أن   )CCCM( املخيامت  وتنسيق  إدارة  مجموعة  أعدته  الذي 

املراكز  مثل  مسبقاً  كائنة  منشآت  يف  تقع  مؤقتة  مرافق  يف  اإلقامة  يقررون  قد 

واملصانع  واملخازن  والفنادق  الجيمنازيوم  وصاالت  املناسبات  وقاعات  املجتمعية 

املهجورة واملباين غري املشطبة1”. وعىل نفس املنوال، ولكن بشكل يكاد يقرتب من 

إدارة  مجموعة  وضعته  الذي  املخيامت(  )طبوغرافيا  كتيب  يصف  تعريف،  وضع 

بأنها: الجامعية  املراكز  املخيامت  وتنسيق 

املأوى يف منشآت ومرافق مجتمعية  النازحون  ]...[ يجد فيه  “نوع من املستوطنات 

الجيمنازيوم  وصاالت  املناسبات  وقاعات  املجتمعية  واملراكز  والثكنات  املدارس  مثل 

والفنادق واملخازن واملصانع املهجورة واملباين غري املشطبة .... وغالباً ما يكون الهدف 

من هذا املأوى الجامعي الحاشد أن يكون مأوى مؤقتاً”2.

ويف إشارتها إىل املراكز الجامعية باعتبارها “فئة جامعة تضم مجموعة متنوعة من 

الصادرة يف عام 2004 والتي  الدويل  البنك  املباين واملنشآت’، كانت إحدى دراسات 

تناولت موضوع النزوح املطول قد ابتكرت توصيفات مفيدة لهذه املراكز الجامعية، 

وهي كالتايل:

مبان غري معدة يف األصل لُسكنى البرش، ومنها املصانع املهجورة واملباين غري امُلشطبة 

والقواعد العسكرية واملباين العامة مثل العيادات واملدارس واملباين اإلدارية. 

مأوى مؤقت مثل عربات القطارات وحاويات النقل املهجورة وغريها من املنشآت 

التي مل تصمم ليك يسكن فيها الناس. 

الفنادق  مثل  لها،  املوسمي  أو  القصري  اإلشغال  أجل  من  املقامة  واملرافق  املباين 

واملنتجعات املائية الصحية واملخيامت الصيفية ومخيامت الرعي املوسمية. 







عندما يصبح ‘املؤقت’ شبه دائم 
إيرين موين 

رغم أن الغرض من مراكز اإليواء الجامعي هو وضع مواقع مؤقتة إليواء 
النازحني والالجئني، إال أنه غالباً ما متتد إقامة هؤالء فيها لسنوات طويلة، 

بل وأحياناً لعقود كاملة. 

الجئون من البوسنة 
والهرسك يف املركز 

الريايض يف رشميشكا 
ميرتوفيتشا يف دولة 

الرصب.
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البداية عىل هيئة مجموعة من  ُتبنى يف  قد  والتي  باملعسكرات،  الشبيهة  األماكن 

الخيام ثم يتم تحويلها إىل مساكن مؤقتة أو قد يتم إنشاءها منذ البداية كمساكن 

مقاومة للظروف الطقسية الصعبة مثل املساكن املقامة بالطوب الجريي والوحدات 

سابقة التصنيع. 

كذلك فقد حددت الدراسة بعض الخصائص الشائعة لهذه املراكز الجامعية عىل النحو 

التايل: 

تعيش أكرث من أرسة نازحة يف نفس املبنى أو املوقع. 

أو  املانحة  الوكاالت  أو  الحكومية  الهيئات  من  العادة  يف  فيها  باإلقامة  األمر  يأيت 

كليهام. 

يتم دامئاً توفري هذا النوع من املأوى بدون مقابل. 

عادة ما تأيت هذه املواقع بعيدة عن التجمعات املحلية وهو ما ينجم عنه درجات 

متفاوتة من االنعزالية3. 

الذين  األشخاص  عدد  عن  يعطينا صورة  ما  السابقة  التوصيفات  من  أي  يف  نجد  وال 

يقيمون يف هذه املراكز، فكل ما يقوله الدليل اإلرشادي هو أن هذه املراكز الجامعية 

توفر املأوى لـ “مجموعة من األشخاص النازحني”. وقد يصل عدد هؤالء القاطنني يف 

الواقع إىل عرشات اآلالف، وذلك مثلام حدث عندما أقام 30.000 نازحا داخليا يف ليربيا 

يف اإلستاد الوطني لكرة القدم يف صيف عام 2003، وكام أقام عدد مواز من السكان يف 

نيو أورليانز يف القبة الضخمة بالوالية بعد إعصار كاترينا يف سبتمرب 2005.

عملية  نتيجة  نشأت  قد  املراكز  هذه  كون  من  للنازحني  بالنسبة  مهمة  تبعات  ومثة 

الجامعية  املراكز  يقطنون  الذين  والنازحون  فالالجئون  تلقائية.  أم  منظمة  استيطان 

التي تفتقد االعرتاف الرسمي بها كمراكز جامعية يتعرضون لخطر الطرد. ففي جورجيا 

مثاًل، نجد أن النازحني القاطنني يف املالجئ املعرتف بها رسمياً كمراكز جامعية من قبل 

السلطات هم فقط من تعتربهم السلطات مستحقني ألشكال االنتفاع التي نص عليها 

الترشيع الوطني مثل الكهرباء املجانية وكذلك، ومبوجب أحد الربامج التي مىض وقت 

تنفيذها، حق إعادة تأهيل وتخصيص هذه املساحات. 

التي تجعلها مفيدة  املباين هي  لهذه  الكائنة مسبقاً  الطبيعة  فإن هذه  وبصفة عامة، 

كمالجئ طوارئ. وقد كان هذا املصطلح ُيستخدم أيضاً لوصف املالجئ املقامة خصيصاً 

لإلقامة الطويلة. فعىل سبيل املثال، كانت منظمة أطباء بال حدود قد قامت ببناء ‘مراكز 

جامعية’ جديدة للنازحني داخلياً من الشيشان يف عام 2001 كبديل لخيم اإليواء الهزيلة 

التي عاشوا فيها لعدة سنوات. 

كانت  إنشاءات  إما  عن  عبارة  الجامعية’  ‘املراكز  كانت  والهرسك،  البوسنة  ويف 

كائنة يف السابق وجرى استخدامها ألول مرة خالل الحرب كمالجئ طوارئ مؤقتة 

مؤقتاً،  يزال  ال  يكن  وإن  بديل،  كسكن  الحرب  بعد  أقيمت  مالجئ  كانت  أو 

عرشات  عدة  من  الثاين  النوع  هذا  أشكال  أحد  ويتألف  الحرب.  فرتة  ملالجئ 

الخصوصية  توفر  عائلية  شقق  أربع  من  يتكون  منها  كل  املتجاورة،  املنازل  من 

يف  مقابلتهم  متت  الذين  السكان  من  عدد  قال  وقد  األفضل.  املعيشية  واألوضاع 

حوارات صحفية يف صيف 2008 بأنهم سوف يبقون يف هذه املساكن بصفة دامئة 

نازحني  بكونهم  مرشوط  فيها  إقامتهم  استمرار  ولكن  لهم،  متليكها  تم  حال  يف 

األوقات  الرغبة يف كل  إبداء  القانونية  الناحية  يتطلب من  بدوره  ما  داخلياً، وهو 

األصيل.  ملوطنهم  العودة  يف 











الحاجة الستجابة شاملة

إن القضايا التعريفية ال تشكل قضية جوهرية يف محنة النازحني، فاألهم من التعريفات 

املستمر  االهتامم  الجامعية  املراكز  يف  والالجئون  داخلياً  النازحون  يتلقى  أن  هو 

بأوضاعهم وأن يتم متكينهم من الحصول عىل حقوقهم، وهذه الحقوق ال تتعلق فقط 

بتوفري اإلسكان الكايف وإمنا أيضاً بتوفري الحلول املستدامة ملحن هؤالء. وتؤكد التقديرات 

الحديثة للنهج العنقودي يف هذا الصدد والستجاباته لحوادث العنف الجنيس والجنساين 

عىل أن املجموعات النازحة التي ال تقطن يف أي مخيامت، ومنهم من يعيشون يف املراكز 

الجامعية، يتعرضون ملخاطر التهميش والتجاهل4. 

ومن املقرر أن تتم التوصية ملجموعة إدارة وتنسيق املخيامت بأن تقوم برتجمة التفويض 

املأوى  توفري  أشكال  “كافة  أيضاًَ  يغطي  ليك  اسمها  به  يوحي  ما  ليتجاوز  لها  املمنوح 

الجامعي للنازحني بغض النظر عن املصطلحات املستخدمة يف توصيف أشكال املأوى 

النازحني داخلياً يف املراكز الجامعية ُيفرتض أال  تلك”. ورغم ذلك، فإن معالجة أوضاع 

يقع عىل كاهل هذه املجموعة وحدها، ذلك أنه باإلضافة إىل دور الهيئات الوطنية، فإن 

هناك دور كذلك تضطلع به كافة املجموعات العنقودية املختلفة املشكلة تحت مظلة 

منهجية اإلصالحات اإلنسانية لألمم املتحدة. 

فأوالً وأخرياً، إذا أخذنا باالعتبار أن هدف املراكز الجامعية الرئييس هو أن يكون مبثابة 

مأوى مؤقت- وهو الدور امُلوص بأن يقترص عليه – فإننا سنلمس بالتأكيد رضورة أن 

تكون ملجموعة مالجئ الطوارئ دوراً لتلعبه يف ذلك، ذلك أن تفويض هذه املجموعة 

التوجيهات  مع  اإلنسانية  الطوارئ  املقامة يف حاالت  املالجئ  توافق  املتمثل يف ضامن 

السياسية القامئة واملعايري الفنية والتزامات حقوق اإلنسان سوف يخطو خطوة بعيدة يف 

تحسني األوضاع يف هذه املالجئ. 

وتعد قضايا املياه واملرافق الصحية والنظافة الصحية من بني القضايا األكرث إلحاحاً يف 

تصمم  مل  التي  واملباين  املنشآت  القضايا يف  تنشأ هذه  عندما  الجامعية، خاصة  املراكز 

إطالقاً لتكون حتى كأموى إسكاين مؤقت. 

إن للظروف املعيشية املزرية السائدة يف املراكز الجامعية تداعياتها الخطرية عىل صحة 

املقيمني يف هذه املراكز. فقد كشفت إحدى الدراسات التي أجرتها منظمة اليونيسيف 

الجامعية قد  املراكز  املقيمني يف  النازحني  أطفال  الضارة بني  الصحية  التأثريات  أن  عن 

شملت تفيش األمراض الباطنية الحادة واعوجاج العمود الفقري واالضطرابات العصبية 

الوظيفية5. كام أن ازدحام األماكن وتكدسها يزيد كذلك من مخاطر اإلجهاد الذهني 

والضغوط عىل الصحة االجتامعية النفسية للقاطنني فيها، ومن ثم فإن لدى مجموعة 

عليهم  يتعني  حيوية  إسهامات  الصحة  ومجموعة   )WASH( والصحة  والبيئة  املياه 

االضطالع بها. 

كذلك فإن االهتامم باملراكز الجامعية يقع تحت مظلة املهام املوكلة مبجموعة التعايف 

الكسب  السكان عىل  الخدمات وقدرة  استعادة  املوكلة مبهمة  املجموعة  املبكر، وهي 

وقدرات الحوكمة واإلدارة. واملراكز الجامعية الواقعة يف املباين الكائنة مسبقاً تكون لها 

املباين من أجل  العادة استخدامات سابقة، ومن ثم فإن تفريغ املساحات يف هذه  يف 

الرجوع بها الستخداماتها األصلية يعد مهاًم يف تحسني االستفادة من التعليم والخدمات 

العامة وتحفيز التنمية االقتصادية وفرص املعيشة وتوفري البنية التحتية األساسية لإلدارة. 

ويف نفس الوقت، فإن أي ضغوط تبذل إلعادة املراكز الجامعية الستخداماتها األصلية، 

خاصة عندما تكون لهذه املباين أهمية تجارية، قد تزيد من خطر تعرض من يشغلونها 

لضامن  قرب  عن  ومراقبتها  إدارة حريصة  العملية  إدارة هذه  ينبغي  ثم  ومن  للطرد. 

حامية حقوق شاغليها من النازحني. 

ويف هذا السياق، تضطلع مجموعة الحامية، واملفوضة بضامن دمج اعتبارات الحامية 

الجامعية،  املراكز  ففي  لتلعبه.  مهم  بدور  املجموعات،  لكافة  التشغيلية  العمليات  يف 



يؤدي غياب األمان يف اإلقامة ويف غياب عمليات 

النازحني  إحساس  إىل  لألمالك  الكافية  التسجيل 

للطرد  التعرض  خطر  ألن  الريح  مهب  يف  بأنهم 

ينشأ  هنا  ومن  أذهانهم.  يف  ماثاًل  دامئاً  يكون 

دور مهم ملجموعة خرباء مجموعة الحامية فيام 

يتعلق بحقوق األرض واإلسكان واملمتلكات. 

الحلول

والنازحني  لالجئني  الحامية  توفري  قضية  تدور 

حني  ويف  امُلستدامة.  الحلول  تأمني  حول  داخلياً 

مالجئ  النازحني  للسكان  الجامعية  املراكز  توفر 

الطوارئ املهمة، فإنها ال تقدم لهم حلول إسكانية 

دامئة وكرمية، ولذلك فإن ظروف الفقر املعيشية 

مع  تتفاقم  ضعف  مواطن  من  بها  يرتبط  وما 

النزوح،  من  عاماً  عرشة  خمسة  فبعد  الوقت. 

داخيل يف  نازح  ألف  يقرب من 100  ما  يزال  ال 

يف  ‘مؤقتة’  إيواء  مالجئ  يف  يعيشون  جورجياً 

1600 مركزاً جامعياً خرباً، منها مستشفى سابق، 

الطبية. ويف  النفايات  املستعملة وغريها من  الحقن  األطفال خارجها بني  يلعب  حيث 

نازحا   7.000 من  يقرب  ما  نجد  الحرب،  بعد  عاماً   14 وبعد ميض  والهرسك،  البوسنة 

للمرض  معرضون  والباقي  ذهنياً،  أو  جسدياً  املرىض  العجائز  من  معظمهم   – داخلياً 

– يواصلون العيش يف أماكن كانت توفر املأوى الطارئ أثناء الحرب6. وبالرغم من أن 

التوجيه العام برضورة “إيجاد ملجأ بديل برسعة، ويف فرتة ال تتجاوز الشهر الواحد إن 

أمكن”7 سوف يكون ذلك عسري التحقيق يف معظم حاالت الطوارئ، إال أنه يجب البحث 

عن خلق أوضاع معيشية أكرث استدامة وأكرث احرتاماً للكرامة اإلنسانية لالجئني بأرسع 

ما تسمح به الظروف. 

ويجب ألي مأوى بديل أن يلبي معايري السكن الكافية، كام يجب أن يكون لدى السكان 

الحق يف البقاء، وبدون التعرض لخطر الطرد التعسفي،  من الالجئني والنازحني داخلياً 

املراكز  إلغالق  الرامية  الحكومية  املساعي  إحدى  ويف  لهم.  الدائم  السكن  توفري  لحني 

الجامعية يف الشيشان يف عام 2007، جرى تقديم بعض الحوافز للنازحني وتشمل حق 

النزوح  رصد  مركز  أورد  ذلك،  ورغم  مسكن.  لتأجري  منحة  إعطاء  أو  األرض  استغالل 

الداخيل يف تقريره أن التعويضات واملساعدات نادراً ما كانت كافية8. 

ويف حاالت أخرى، سوف يكون يف اإلمكان تحويل املراكز الجامعية إىل مساكن لإلقامة 

السكان  اختيار  من  وذلك كجزء  النازحون،  السكان  يفضله  الذي  الخيار  الطويلة وهو 

األمر  هذا  إطالق  تم  وقد  مستدمية.  كسياسة  املحيل  الدمج  لخيار  والنازحني  الالجئني 

إلعادة   2009 مايو  يف  الحكومة  جانب  من  مهم  سيايس  تحول  يف  وذلك   ، يف جورجيا 

تأهيل املراكز الجامعية لتلبية املعايري السكنية الكافية والسامح للنازحني داخلياً بتملك 

أماكنهم يف املراكز الجامعية أو الحصول عىل مساكن مستدمية بديلة. ورغم أنه أحياناً 

ما تؤدي املراكز الجامعية أحياناً إىل تهميش القاطنني فيها بالنسبة للمجتمع املحيل، إال 

أن باستطاعتها أيضاً – خاصة يف مواقف النزوح الطويلة – أن تطور صالتهم املجتمعية 

وآليات الدعم الخاصة بهم والتي يرغبون يف املحافظة عليها، ومن ثم ينبغي دعمهم ليك 

يتسنى لهم البقاء معاً متى أمكن. 

خامتة

ذو طبيعة  فيها  والقاطنني  الجامعية  املراكز  التعامل مع قضية  أسلوب  يأيت  أن  ينبغي 

شمولية من عدة مناح وهي:

من ناحية الربامج: من خالل توجيه أكرب قدر من االهتامم والعناية مبعالجة أوضاع 

النازحني والالجئني ممن ال يقطنون أي مخيامت، وضامن تغطية املراكز الجامعية يف 

عمليات التصنيف والتسجيل كخطوة أوىل مهمة. 

من ناحية املفاهيم: من خالل إدراج كافة أنواع املالجئ التي تنطبق عليها سامت 

وخصائص املراكز الجامعية. 

القطاعات  الجامعية لكافة  الخربات  التوليف بني  ناحية املؤسسات: من خالل  من 

واملجموعات املختلفة يف االستجابة اإلنسانية الدولية والرشكاء الحكوميني.  

من الناحية الزمنية، من خالل اإلقرار بفائدة املراكز الجامعية كمالجئ طوارئ مع 

حامية السكان النازحني يف الوقت ذاته من اللجوء لهذه املراكز لفرتات طويلة بدون 

توافر عمليات الصيانة املالمئة أو ضامنات الحامية. 

من خالل التعاون بني القطاعات املختلفة، وبحيث يقع يف قلب هذا التعاون تحقيق 

الحامية للقاطنني من النازحني والالجئني. 

إيرين موين  )erindmooney@hotmail.com( هي مستشارة مبفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني ومجموعة الحامية الدولية، وهي من الخرباء يف الشؤون 

الخاصة بالنازحني داخلياً أثناء فرتة خدمتها بوكالة التنمية الدولية التابعة لألمم 

املتحدة )USAID(. وقد كتبت هذه املقالة بصفتها الشخصية، وهي ال تعرب 

بالرضورة عن آراء املنظامت التي تعمل معها. 

 http://tiny.cc/CCCMGlossary .1
 http://tiny.cc/CCCMtypology .2

3. ستيفن ب. هولتزمان و تايس نيزام، العيش يف غياهب النسيان: النزوح الناجم عن الرصاعات يف أوروبا ووسط آسيا 
)البنك الدويل، 2004(

     http://www.unhcr.org/48ea31062.htmlو http://www.unhcr.org/46a4ae082.html .4
 http://tiny.cc/UnicefGeorgia .5
6. انظر مقال  موين وحسني، ص21. 

 7. مجموعة الحامية الدولية، دليل حامية األشخاص النازحني داخلياً، وهو متوافر عىل الرابط: 
 http://tiny.cc/IDPProtection

8. مركز رصد النزوح الداخيل، استعراض شامل للتوجهات والتطورات الحاصلة يف عام 2007)2008(، ص86. انظر أيضاً 
مقال غولدا، ص54.
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نياال وهي  من رشق  كيلومرتاً  بعد 15  كاملا عىل  يقع مخيم 

كربى املدن التجارية يف دارفور. وقد تم إنشاء املخيم يف أواسط 

فرباير 2004 ليكون مالذاً للنازحني الهاربني من أحداث العنف 

يف أنحاء دارفور. إال أن املخيم قد تحول مع مرور الوقت إىل 

مرسح لألنشطة اإلجرامية، مع تزايد أعداد العنارص املسلحة 

داخل املخيم التي تتقاتل مع مجموعات مسلحة منافسة، ومع 

تزايد العنف املوجه ضد األقليات يف املخيم. 

أخبار  وكانت  املخيم،  يف  طويلة  لفرتة  منترشاً  العنف  وكان 

وجود أسلحة يف املخيامت قد حدت بالحكومة إىل املسارعة 

بالتدخل يف الكثري من املناسبات. ويف يوم االثنني املوافق 25 

املخيم،  السودانية  األمن  قوات  اقتحمت   ،2008 أغسطس 

مستهدفة، حسبام أعلنت، نزع أسلحة املقيمني الحائزين عىل 

أسلحة داخل املخيم والقبض عليهم. ورغم تضارب التقارير 

حول عدد األشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا، إال أنه من الظاهر 

أن ما ال يقل عن 47 شخصاً قد لقوا حتفهم أثناء هذه العملية 

كان من بينهم نساء وأطفال1.

وقد حدت هذه الحادثة باليوناميد )UNAMID( - العملية 

املتحدة يف دارفور2 - إىل  املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم 

يف  ساعة  والعرشين  األربع  مدار  عىل  وجوداً  لها  تحقق  أن 

مخيم كاملا وتسليط الضوء عىل الحاجة لتنسيق الجهود من 

قبل األطراف السياسية والعسكرية واإلنسانية لدعم األنشطة 

الشعور  وتعزيز  املخيم  من  السيايس  الطابع  لنزع  الرامية 

باملسؤولية الجامعية عن األمن بني النازحني داخلياً. وينبغي 

أن يكّمل التواجد العسكري والرشطي يف املخيم رشح ألدوار 

ومسؤوليات  أدوار  إىل  باإلضافة  األجهزة  هذه  ومسؤوليات 

السكان الذين تحميهم هذه األجهزة. إن النزوح لفرتات طويلة 

يف املخيامت قد يولد شعوراً بني النازحني بأن أمنهم ميثل بصفة 

أساسية مسؤولية الوكاالت الخارجية – الجيش واألمم املتحدة 

واملنظامت غري الحكومية – ولكن األمن يف املخيم مرتبط أيضاً 

وبشكل معقد مبدى ما يبديه السكان من تسامح إزاء حمل 

األسلحة والعنف السيايس داخل املخيم. 

ومع انتشار قوات اليوناميد يف املخيم جاءت الجهود املنسقة 

من أقسام مختلفة من البعثة إلقناع سكان املخيم بأنه برغم 

أنه  أن الحامية متثل حقاً من حقوقهم، إال أن هذا ال ينفي 

تقع عىل عاتقهم مسؤوليات مدنية مهمة. وقد تم تشكيل 

فريق عمل من قبل شعبتي الشؤون املدنية وحقوق اإلنسان 

جانب  إىل  التوعية  عملية  الشعبتني  كال  وتقود  البعثة،  من 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. ويتمثل هدف فريق 

عمل مخيم كاملا يف توفري حلقات العمل التي ميكن فيها لكافة 

الوكاالت والنازحني داخلياً مناقشة تفويضات اليوناميد وُشعبها 

وفض  داخلياً  النازحني  بشأن  التوجيهية  واملبادئ  املختلفة، 

النزاعات والعنف الجنيس والجنساين. ويتمثل الهدف يف نرش 

رسالتني رئيسيتني: األوىل أن هدف البعثة من وجودها يف املخيم 

هو العمل مع النازحني داخلياً وتنسيق الجهود مع الحكومة 

الحق يف  – وليس اإلحالل محلها، وثانياً، أن للنازحني داخلياً 

الحامية واألمن، بيد أنه يجب عليهم العمل كذلك عىل الحفاظ 

عىل الطبيعة اإلنسانية واملدنية للمخيم. ولهذه الرسالة الثانية 

أهميتها الخطرية يف مثل هذا املخيم املشحون سياسياً والذي 

عرب فيه الكثري من النازحني داخلياً عن استياءهم من الحكومة 

والحركات املسلحة املختلفة. وقد تؤدي أي توقعات زائفة بأن 

مسؤولية األمن واقعة كلها عىل يد البعثة إىل تداعيات خطرية 

وتظهر افتقاداً للمسؤولية الجامعية عن أمن املجتمع. 

ينقسم سكان مخيم كاملا البالغ عددهم 92 ألف نسمة 

إىل مثانية أقسام يتزعم كل منهم شيوخ تم تعيينهم من 

قبل النازحني أنفسهم ليكونوا ممثلني عنهم سواء عند 

العمل مع املجتمع الدويل أو من أجل اإلدارة الداخلية 

للمخيم. وال يوجد يف املخيم هيئة لإلدارة الدولية نظراً 

ألن الحكومة السودانية قد طلبت من مجلس الالجئني 

إبريل 2006 وهؤالء  يف  املخيم  من  الرحيل  الرنويجي 

لهؤالء  التقليديني  القبليني  الزعامء  ليسوا هم  الشيوخ 

النازحني  مجتمع  من  اختيارهم  تم  حيث   ، السكان 

أنفسهم لقدرتهم عىل الضغط عىل املنظامت املختلفة 

يف  وملهاراتهم  السكان،  ومصالح  احتياجات  لتحقيق 

من  والكثري  املخيم.  داخل  واالستقرار  النظام  تحقيق 

الزعامء التقليديني مل يلحقوا بالنازحني داخلياً يف املخيم، 

لهم  زعامات  تنظيم  النازحني  عىل  توجب  ثم  ومن 

داخلياً  النازحني  من  الكثري  يحرتم  ويف حني  بأنفسهم. 

يف  املخيم  بشيوخ  يثقون  أنهم  إال  التقليدية،  الزعامة 

هو  وهذا  كنازحني.  اليومية  همومهم  مع  التعامل 

أهمية  األكرث  الزعامء  الشيوخ  هؤالء  من  يجعل  ما 

التقاليد  تغيري  إىل  أدى  ما  وهو  داخلياً،  النازحني  بني 

الدارفورية يف مفاهيم الزعامة القبلية. 

حلقات العمل

ضم املشاركون يف حلقة العمل، والتي جاءت يف أعقاب عدد 

من حلقات التوعية اإلعالمية التي تم تنظيمها تحت مظلة 

التفويض املمنوح لليوناميد، جامعات من زعامء وكبار املخيم، 

وممثلني عن الشباب والنساء، ومعلمني. وباعتبارهم الفئات 

يف  القرار  صناعة  عمليات  من  االستبعاد  من  معاناة  األكرث 

املخيم، بدت استفادة الشباب والنساء كبرية من الفرصة التي 

منحت لهم لفهم دور املجتمع الدويل وحقوقهم ومسؤولياتهم 

كنازحني داخلياً يف عدم التسامح مع النشاطات اإلجرامية داخل 

املخيم، وكذلك لفهم الفارق بني الوكاالت اإلنسانية والعسكرية 

والسياسية العاملة يف املخيم. وقد استعان املشاركون، خاصة 

مجموعات األقلية مثل النساء والشباب، بحلقات العمل للرتكيز 

عىل واقع الحياة اليومية ومسؤوليات النازحني داخلياً يف تعزيز 

األمن داخل املخيم وعىل أطرافه. وكانت إحدى النتائج املهمة 

التي متخضت عنها حلقات العمل هو التمييز بني دور الهيئات 

العسكرية واإلنسانية الدولية العاملة يف املخيم. ويعد توضيح 

هذه األدوار املختلفة أمراً يف غاية األهمية لدعم أمن وسالمة 

مجتمع العاملني يف املنظامت اإلنسانية والذي يقوم عىل توفري 

خدمات مهمة داخل املخيم. 

لربنامج  داعمة  كآليات  الحلقات  هذه  جاءت  فقد  كذلك 

املتحدة.  لألمم  التابعة  الطوعية  املجتمعية  املدنية  الرشطة 

ثالثة مراكز للخفارة الوطنية يعمل  ويضم مخيم كاملا حالياً 

عن  اإلبالغ  ومهمتهم  املخيم  مجتمع  من  متطوعاً   172 بها 

الجرائم وتعزيز الرفض الجامعي لحيازة السالح داخل املخيم. 

وقد حازت هذه الجهود عىل دعم شيوخ املخيم الذين طلب 

إليهم دعم متطوعي املخيم كأمثلة طيبة عىل إرساء املسؤولية 

املدنية داخل املخيم. 

أنها  العمل هو  التي حققتها حلقات  النتائج  أكرب  من  وكان 

زادت من إدراك الوكاالت للحاجة امللحة للعمل مع الشباب 

الذين ميثلون هدفاً للعنف والتجنيد يف امليليشيات املسلحة 

املترسبة داخل عدد من املخيامت يف دارفور. وقد قام الربنامج 

للتدريب  برنامج  بتمويل  املتحدة الحقاً  لألمم  التابع  اإلمنايئ 

املهني لشباب النازحني، وذلك لدعمهم يف تويل أدوار قيادية. 

كانت اإلسرتاتيجية التي انتهجها فريق عمل مخيم كاملا متثل 

دعم  عىل  خاصة  بصفة  للرتكيز  أفــراده  بني  مشرتكاً  مجهوداً 

املسؤوليات املدنية يف مخيامت النازحني داخلياً. ومنذ أن جعلت 

اليوناميد لنفسها تواجداً دامئاً لها عىل مدار الساعة داخل املخيم، 

تراجع بشكل حاد عدد البالغات عن األنشطة اإلجرامية املرتكبة 

داخل املخيم واملنطقة املجاورة لها. ويتساوى مع ذلك يف األهمية 

الرسالة القوية التي ترسخت يف وجدان مجتمع النازحني داخلياً 

والتي تفيد بأن أمنهم وسالمتهم يبدآن من رفضهم للتهاون مع 

حمل السالح والنشاط اإلجرامي داخل املخيم. 

كاثرين رايس )kreyes68@yahoo.com( هي مسؤول 

الشؤون املدنية لدى اليوناميد وهي طالبة دكتوراة بقسم 

العلوم السياسية بيونيفرستي كوليدج لندن )UCL(، واآلراء 

الواردة يف هذا املقالة تعرب عن رأي املؤلفة وال تعكس 

بالرضورة آراء اليوناميد. 

 http://tinyurl.com/AIKalma2008 .1
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamid/  .2 بتاريخ 

مايو 2009، كان مجموع العاملني النظاميني يف اليوناميد  16.402 موظفاً، 
منهم 13.286 من قوات الجيش ، و 180 مراقباً عسكرياً، و 2936 ضابطاً 

يف الرشطة، يدعمهم 970 من املوظفني املدنيني الدوليني، و 2147 من 
املوظفني املدنيني املحليني و 334 متطوعاً تابعني لألمم املتحدة. 

تعزيز الحقوق واملسؤوليات املدنية يف دارفور
كاثرين رايس 

يف أعقاب أحداث العنف التي اندلعت يف مخيم كاملا يف دارفور، تم إطالق مبادرة مشرتكة بني األمم 
النازحني  بني  املدنية  واملسؤوليات  الحقوق  لتعزيز  اإلنسانية  والوكاالت  والرشطة  والجيش  املتحدة 

داخلياً من أجل رفع املستوى األمني يف أنحاء املخيم واملناطق املحيطة به. 
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وتأثرياته  البرش  تهريب  مجال  يف  بحثي  مرشوع  كشف 

الغالبية  أن  اللجوء  طلب  يف  الراغبني  األشخاص  عىل 

إىل  الحدود  عربوا  الذين  اللجوء  طالبي  من  العظمى 

أكرث  وكان  زميبابوي.1  طريق  عن  جاءوا  أفريقيا  جنوب 

من ُخمس هؤالء الراغبني يف اللجوء قد تم تهريبهم إىل 

داخل جنوب أفريقيا، وكان أغلبهم قد دفعوا أمواالً نظري 

املساعدة التي تلقوها. وكان طالبو اللجوء قد تم تهريبهم 

بواسطة – بالرتتيب حسب الشيوع – مهربني وعامل نقل 

ومهاجرين آخرين وأصدقاء أو أقارب، واألخطر من ذلك، 

الذين  ُخمس  من  يقرب  ما  أن  وتبني  بالدولة.  موظفني 

تم تهريبهم قد تعرضوا لألذى بطريقة أو بأخرى خالل 

عبورهم الحدود. 

ويقول أحد املهِربني متفاخراً: “أنا الحدود”، مبيناً بذلك 

املهربون  يستغل  إذ  املرشوع.  نتائج  من  رئيسية  نتيجة 

الطلب عىل التهريب من خالل الخداع املتعمد لطالبي 

اللجوء. وتخلق املعلومات املضللة واإلغفال املتعمد من 

اللجوء  طالبي  أذهان  يف  وهمية  حدوداً  املهربني  قبل 

املحتملني تعد مناقضة ومنافية للواقع. ونتيجة لذلك، قد 

يبدو أن الدخول غري املوثق عن طريق االستعانة بأحد 

الجنوب  األرايض  لدخول  الوحيد  السبيل  هو  املهربني 

املوثق  غري  العبور  نحو  اتجاهاً  يدعم  ما  وهو  أفريقية، 

ترصيح  عىل  للحصول  املؤهلني  األشخاص  بني  حتى 

من  ظاهرة  غري  أعداد  وجود  ذلك  عن  وينتج  باللجوء. 

األشخاص الذين ميثلون مشكلة أمام إدارة الدولة لعملية 

أكرث  اللجوء  يف  الراغبني  يجعل  أنه  عن  فضاًل  الهجرة، 

عرضة لإليذاء. 

أرض خصبة للمهربني

اللجوء فريسة  الرئيسية لوقوع طالبي  إن أحد األسباب 

أكرث من  أن  الحدودية هو  األوضاع  يخص  فيام  للخداع 

ثلثي طالبي اللجوء مل يعوا حقيقة أنه ميكن من الناحية 

بلدانهم  عن  يرحلوا  أن  قبل  اللجوء  طلب  النظرية 

مستمر  وعي  فهناك  اآلخــر،  الصعيد  وعىل  األصلية. 

بالـ”أماغوماغوما” - وهو مصطلح جامع يعني الفاعلني 

غري الحكوميني املسؤولني عن أشكال مختلفة من اإليذاء 

واالستغالل واالبتزاز عىل طول الحدود. 

عدميو  مهربون  هم  األماغوماغوما  أن  البعض  ويرى 

الضمري ينقلبون عىل عمالئهم فيرسقونهم أو يرضبونهم 

البعض اآلخر  أثناء عبور الحدود. أما  أو يتخلون عنهم 

مستقلون  عصابات  أفراد  هم  األماغوماغوما  أن  فريى 

وعمالئهم  املهربني  ليستغلوا  الحدود  منطقة  يجوبون 

درب  أنهم  اآلخر  البعض  يرى  ذلك  ومع  السواء.  عىل 

من دروب الخيال، أي مجرد حيلة يستخدمها املهربون 

املاكرون لتعزيز سوق خدماتهم من خالل خلق انطباع 

أمر  هو  املهربني  أحد  مساعدة  عىل  الحصول  بأن 

رضوري للعبور اآلمن. 

شائع  تصور  للمهربني هو وجود  خصبة  أرضاً  يوفر  وما 

يشغله الخوف من 

وال  األماغوماغوما 

قانون  يعي بوجود 

يف  الالجئني  يحمي 

أفريقيا.  جــنــوب 

املهربون  يأيت  فقد 

املحرتفون بالالجئني 

إىل موظفي الهجرة 

عند  ــني  ــل ــام ــع ال

الحدودية  النقطة 

ـــادًة ما  ــن ع ــذي ال

مبوجب  مينحونهم، 

تصاريح  القانون، 

تجعل  ــــــرور  م

قانونية  إقامتهم 

مؤقت  ــشــكــل  ب

خضوعهم  لــحــني 

استقبال  لنظام 

الالجئني. ورغم أنها 

اليومية  املهام  من 

الشؤون  إلدارة 

التي  الــداخــلــيــة، 

الترصيحات  تصدر 

يعلن  ملن  باملجان 

اللجوء،  نيته طلب 

املهربون  يــرســخ 

تأمينها  وال ميكن  منتظمة  غري  الخدمة  أن هذه  مفهوم 

إال عن طريق الواسطة والرشوة. ونتيجة لذلك، يبدو أن 

له  يوفره  ما  مقابل  املال  يدفعون  اللجوء  طالبي  بعض 

القانون باملجان. 

الحدود  عرب  عمالءهم  ينقلون  الذين  املهربون  ويعتمد 

عمالئهم  جهل  عىل  الرسمية  الدخول  نقطة  عرب  وليس 

املهربون  يضلل  ما  فغالباً  الالجئني.  حامية  بإجراءات 

املعلومات  بتقديم  للجوء، سواء  أهليتهم  عمالءهم عن 

وللحصول  الصحيحة.  املعلومات  بإخفاء  أو  املضللة 

بعض  يستخدم  العبور،  رحلة  أثناء  املال  من  مزيد  عىل 

املهربني اتصاالتهم مع مسؤولني فاسدين لتهديد الالجئني 

باالعتقال أو الرتحيل، األمر الذي يرسخ االنطباع بأن دولة 

جنوب أفريقيا تغلق أبوابها يف وجه الفارين من االضطهاد 

أو االحتالل أو الحروب أو انهيار النظام العام.2 

اإليذاء والفساد

قبول  هي  املهربني  بني  الشائعة  املامرسات  إحدى  إن 

مبلغ صغري يف بداية رحلة العبور ثم ابتزاز العميل ليدفع 

أثناء  الخطر  فيها  يزيد  التي  األوقات  يف  إضافية  مبالغ 

مختلفة  ألشكال  بتعرضهم  املهاجرون  أفاد  وقد  الرحلة. 

إىل  فباإلضافة  للحدود.  عبورهم  رحلة  أثناء  اإليذاء  من 

تعرضهم لالبتزاز، يتم أحياناً التخيل عن العمالء يف حال 

املبالغ  بزيادة  املهربني  طلبات  تلبية  عىل  قدرتهم  عدم 

تهريبهم  يتم  الذين  املهاجرون  يتعرض  ما  املالية. وكثرياً 

قبل عصابات  أو من  أنفسهم  املهربني  قبل  للرسقة من 

إجرامية ترتبص بهم بالقرب من الحدود. إذ أفاد بعض 

تم  بأنه  البحث  أسئلة  عىل  أجابوا  الذين  املهاجرين 

تفتيشهم وسلب كل ما يف حوزتهم )مبا يف ذلك الحقائب 

والوثائق واألموال والهواتف النقالة(، بينام أُجرب آخرون 

أحذية  أو  مالبس  وارتــداء  الجيدة  مالبسهم  خلع  عىل 

منطقة املهربني الحدودية يف جنوب أفريقيا
تسفامل آرايا وتاملني مونسون

إن إنشاء منطقة حدودية وهمية هو إحدى ركائز عمليات التهريب عىل طول الحدود بني جنوب 
أفريقيا وزميبابوي. 

رجل مع طفل 
صغري يزحفون 
تحت األسالك 

الشائكة 
عىل الحدود 

الزميبابوية 
الجنوب 
إفريقية.

ي
توا

أو
ي 

/ج
ني

جئ
لال

ة 
حد

ملت
م ا

ألم
ة ا

ضي
فو

م



69 مقاالت عامة ��نرشة الهجرة القرسية 33

التي  العصابات  تلك  حقيقة  تكون  وقد  ورثة.  متسخة 

يقال أنها مستقلة أنها تعمل بالرشاكة مع املهربني إلرغام 

املزيد من  املهربني بدفع  الخضوع لطلبات  العمالء عىل 

النقود. 

فُهم  املعتدين،  املهاجرون ملطالب هؤالء  وإذا مل يخضع 

يتعرضون يف الغالب العتداءات عنيفة. فقد أفاد املهاجرون 

الذين أجابوا عىل أسئلة البحث بحدوث حاالت عديدة 

من العنف الغاشم واإليذاء، مبا يف ذلك االغتصاب والقتل، 

حكومية  غري  ومنظامت  مسؤولون  اإلفادات  هذه  وأكد 

يعملون يف املنطقة الحدودية. 

وكانت إحدى ضحايا االغتصاب فتاة من مدينة بوالوايو 

أفراد  من  اثنان  قام  حيث  عاماً،   18 العمر  من  تبلغ 

واغتصابها  برضبها  العصابات 

األبيض،  السالح  تهديد  تحت 

هي  “إنقاذها”  تم  أن  بعد 

التقيت  وفتاة أخرى كانت قد 

بها عىل يد مجموعة من الرجال 

يف  السري  من  الذين حذروهام 

طريق زعموا أنه سيؤدي بهام 

وكشفت  األماغوماغوما.  إىل 

أقيمت  الحقائق  لتقيص  رحلة 

إيواء  مركز  إغالق  بعد  مؤخراً 

عن  اللجوء  لطالبي  مؤقت 

وجود عدة نساء لديهن أطفال 

العتداءات  تعرضهن  نتيجة 

من  العديد  ــان  وك جنسية. 

تعرضهن  وقت  مصحوبني  غري  قارصين  النساء  هؤالء 

الحدود،  عبور  أثناء عملية  الجنيس  واالعتداء  لالغتصاب 

لالغتصاب”  “معسكر  يف  احُتجزت  أنها  إحداهن  وروت 

كان جنود زميبابويون يتعاونون فيه مع املهربني. 

ووجد البحث أدلة عىل فساد مسؤولني فيام يتعلق مبجال 

أن  ويقال  الهجرة.  إدارة  أو  الرشطة  يف  سواء  التهريب، 

ويتلقون  منتظمة،  “رواتب”  يتقاضون  املسؤولني  هؤالء 

خالل  من  تشجيعهم  ويتم  رسمي،  غري  بشكل  رشاوى 

بطرق  التهريب  عمليات  تسهيل  نفوذهم عىل  استغالل 

شتى وحامية املهربني من االعتقال واملحاكمة. 

تقديم  يف  بالتورط  الرشطة  ضباط  بعض  ُيتهم  كام 

خدماتهم التهريبية الخاصة والتآمر للحصول عىل املزيد 

من األموال من املهاجرين غري الرسميني. ومن شأن تورط 

فكرة  يشجع  أن  التهريب  عمليات  يف  الدولة  موظفي 

ترسيخ مفهوم  ويزيد من  عدائية وعدوانية  دولة  وجود 

املهربون  عليه  يعتمد  الذي  الوهمية  الحدودية  املنطقة 

إلدارة أعاملهم. لذا فهناك حاجة إىل إجراء تحقيق شامل 

الرشطة  من  جذورها  واقتالع  الفاسدة  املامرسات  يف 

الجنوب أفريقية وإدارة الشؤون الداخلية. 

الخامتة

عىل الرغم من أن اآلليات الحالية لحامية املهاجرين يف 

الهجرة،  مبراقبة  باالنشغال  متأثرة  تبدو  أفريقيا  جنوب 

“إدارة  نهج  تتبني  الداخلية  الشؤون  إدارة  بدأت  فقد 

تحسني  سيتطلب  الذي  األمر  الحدود،  ملراقبة  الهجرة” 

أمام  املتاحة  الهجرة  بخيارات  يتعلق  فيام  االتصاالت 

الذي  الدور  ويدل  خاصة.  والالجئني  عموماً  املهاجرين 

تلعبه املعلومات املضللة والجهل بوسائل حامية الالجئني 

هذه  عن  الدعاية  إىل  الحاجة  عىل  أفريقيا  جنوب  يف 

اإلجراءات. 

غري أن البحث يلقي بظالل الشك عىل الدعوات األخرية 

الحقيقة  يف  يبدو  إذ  الحدود.  مراقبة  سياسة  تعزيز  إىل 

أن التصور الحايل بأن الحدود مغلقة يلعب دوراً رئيسياً 

ينتج عن ذلك من  الرسمية. فام  الهجرة غري  يف تشجيع 

طالبي  حقوق  فقط  يقوض  ال  للمهاجرين  خفي  تدفق 

اللجوء إمنا يقوض أيضاً قدرة الدولة عىل مراقبة وتنظيم 

املهاجرين إليها. 

تسفامل آرايا)tesfalem.araia@wits.ac.za( وتاملني 

مونسون )tamlynmonson@gmail.com( هام 

باحثان لدى مرشوع رصد حقوق املهاجرين التابع 

 لربنامج دراسات الهجرة القرسية 

)http://www.migration.org.za( بجامعة 

ويتووتررساند يف جوهانسربج. 

1. تسفامل آرايا، 2009، »تقرير حول تهريب البرش عرب حدود جنوب أفريقيا 
مع زميبابوي«، مرشوع رصد حقوق املهاجرين التابع لربنامج دراسات الهجرة 

 القرسية. التقرير متوفر عىل اإلنرتنت عىل املوقع: 
 http://www.refugeeresearch.net/node/277

اًل للتعريف الذي  2. يعترب قانون الالجئني الجنوب أفريقي لعام 1998 مكمِّ
وضعته اتفاقية عام 1951 لكلمة »الالجئ« وكذلك التعريف الذي وضعته 

االتفاقية التي تحكم الجوانب املختلفة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا لعام 1969 
التابعة ملنظمة الوحدة األفريقية.
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يف  تحول  إحداَث  املطولة  النزوح  أوضاع  تتطلب 

يقوم  والذي  اإلنساين  العمل  يحكم  الذي  األسلوب 

حالياً عىل االنتظار حتى تنشأ األزمة ومن ثم توفري 

يقوم  آخر  أسلوب  إىل  لها،  الفورية  املساعدات 

أن  ويفضل   – للمساعدات  املستدام  التوفري  عىل 

أجل  من  الجهود  ببعض  مصحوباً  التحول  هذا  يأيت 

تكون  ال  وقد  املحيل.  املجتمع  يف  النازحني  دمج 

كل  لدى  االرتياح  عىل  باعثة  املحيل  الدمج  فكرة 

حيث  السواء  عىل  داخلياً  والنازحني  الحكومة  من 

حتى  املحيل  الدمج  يتسبب  أن  الطرفني  كال  يخىش 

أمام  نهائياً  الباب  إغالق  إىل  األمد  قصري  كان  ولو 

إال  أوطانهم،  إىل  للنازحني  النهائية  العودة  تحقيق 

يوفر  املخاوف  هذه  رغم  يــزال  ال  الحل  هذا  أن 

يقيض  أي  بدون  والكرامة  لالستقرار  املالئم  السبيل 

عىل احتامالت العودة إذا تبني جدواها. 

الرئيسية  املنظمة  وهي   – )بروفاميليا(  وتؤيد 

الطبية  الخدمات  توفري  عىل  القامئة  كولومبيا  يف 

واإلنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  يف  والتثقيفية 

إىل  يرمي  باعتباره  املحيل  الدمج  فكرة   –  )SRH(

النزوح،  فرتة  السكان خالل  »تفعيل وحامية حقوق 

واالكتفاء  الذات  عىل  االعتامد  عىل  القدرة  ويبني 

من  ألكرث  نجحت  قد  )بروفاميليا(  وكانت  الذايت«1. 

والتثقيف  األرسة  تنظيم  خدمات  توفري  يف  عاماً   40

خدماتها  من  يستفيد  حيث  كولومبيا؛  يف  األرسي 

حالياً ما يقرب من 65% من تعداد السكان اإلجاميل 

البالد.  أرجاء  يف  منترشة  مركزاً   33 خالل  من  للبالد 

ويف عام 1997، استطاعت )بروفاميليا( أن متد مظلة 

وتشمل  داخلياً،  النازحني  فئات  لتشمل  خدماتها 

املرشوعات  من  عدداً  هؤالء  مع  الحالية  عملياتها 

للواليات  التابعة  الدولية  التنمية  وكالة  املشرتكة مع 

ومبادرة  الدويل  الرحمة  وفيلق   )USAID( املتحدة 

يف  اإلنجابية  الصحة  ومعلومات  خدمات  توفري 

.)RAISE( حاالت الطوارئ

الصحية  الخدمات  من  االستفادة 

التي دامت زهاء خمسة  املسلحة  النزاعات  تسببت 

 3 و   2 بني  يرتاوح  ما  نزوح  يف  كولومبيا  يف  عقود 

كولومبيا  جعل  مام  وطنهم  من  كولومبيا  مليون 

يف  داخلياً  النازحني  عدد  حيث  من  دولة  أكرب  ثاين 

كولومبيا  تضم  وال  مبارشة.  السودان  بعد  العامل 

ينترش  ولذلك  داخلياً،  النازحني  إليواء  مخيامت  أي 

تركز  مع  البالد،  أنحاء  يف  مبعرث  بشكل  النازحون 

هؤالء  كان  وسواء  الحرضية.  املناطق  يف  غالبيتهم 

قدرتهم  فإن  أو حرضية،  ريفية  مناطق  يف  يعيشون 

تأيت محدودة  الصحية  الخدمات  االستفادة من  عىل 

صحية  مشاكل  السبب  لهذا  يواجهون  وهم  للغاية، 

ضد  والتحصني  التطعيم  عمليات  تصل  وال  شديدة. 

املناطق  يف  للغاية  محدودة  لفئات  إال  األمــراض 

إحدى  تتوصل  أن  غريباً  يكن  مل  ولذلك  الريفية، 

السكان  من   %60 عىل  يزيد  ما  أن  إىل  الدراسات 

الطبي2.  االكتئاب  أعراض  عليهم  تظهر 

ببني  مقارنة  كذلك،  داخلياً  النازحون  ويعاين 

كرثة  من  النازحني،  غري  الكولومبيني  من  جلدتهم 

العنف  انتشار  فرغم  واإلنجابية.  الجنسية  مشاكلهم 

النساء  من   %52 أن  مثاًل  نجد  كولومبيا،  يف  األرسي 

ذلك  يف  مبا  األرسي،  العنف  من  عانني  قد  النازحات 

غري  النساء  من   %41 بنسبة  مقارنة  الجنيس،  العنف 

 5.8 املتوسط  يف  األطفال  عدد  ويبلغ  النازحات3. 

أعامرهن  ترتاوح  الاليئ  النازحات  النساء  لدى  طفل 

عن  كثرياً  يزيد  متوسط  وهو  عاماً،   49 و   40 بني 

ما  وهو  أطفال،   3.1 يبلغ  الذي  القومي  املتوسط 

يوضح لنا انعدام قدرة هؤالء النسوة عىل االستفادة 

نسبة  ارتفاع  ذلك  إىل  أضف  الحمل.  منع  بوسائل 

النازحات  النساء  ــدى  ل املــرغــوب  غــري  الحمل 

والذي  عاماً،   49 و   13 بني  أعامرهن  ترتاوح  ممن 

غري  النساء  لدى  معدالته  عىل   %40 بنسبة  يزيد 

النازحات  املراهقات  ثلث  حوايل  ونجد  النازحات4. 

أطفاالً  ُيِعلن  أو  أحشائهن  يف  جنيناً  يحملن  إما 

واألمراض  جنسياً  املنقولة  األمراض  وتنترش  صغاراً. 

تظهر  مل  ولكن  النازحني،  الكولومبيني  بني  التنفسية 

عىل  إال  جنسيا  املنقولة  لألمراض  املعتادة  األعراض 

النازحني5.  قليل من  عدد 

ويف املناطق الريفية، نجد املشاكل الصحية للنازحني 

تتفاقم نتيجة لغياب االستفادة من الخدمات. ويأيت 

امتداد  عىل  كبري  بشكل  مشتتون  داخلياً  النازحون 

للخدمات  التحتية  البنية  وتأيت  املختلفة،  املناطق 

املحيط  عىل  املطل  الرشيط  يف  خاصة  الصحية، 

الكولومبيون  ويشكل  للغاية.  محدودة  الهادئ، 

السكان  من  األكــرب  الجانب  والريفيون  األفارقة 

النازحني. وإدراكاً منها لكون تلك الفئات هي األكرث 

النزوح املطول يف كولومبيا 
أندريس كوينتريو ل وتيغان أ. كولر 

يف  النازحني  لتجمعات  اإلنجابية  الصحية  الرعاية  توفري  عن  املسؤولة  الجهات  واجبات  تقترص  ال 
كولومبيا عىل التخطيط لالستجابة لتلبية االحتياجات الفورية للنازحني داخلياً فحسب، بل ويجب أن 

تشمل أيضاً التخطيط لكل ما يلزم لتلبية احتياجاتهم عىل املدى الطويل. 

موظفو بروفاميليا يوفرون خدمات الرعاية الصحية والجنسية للمعاقني يف كولومبيا.
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معاناة دون غريها من غياب املوارد االقتصادية وأنها 

لالستفادة  وسيلة  أي  من  متاماً  محرومة  تكون  تكاد 

بصفة  )بروفاميليا(  تواظب  الصحية،  الخدمات  من 

لتطبيب  جوالة  صحية  فرق  إرسال  عىل  منتظمة 

)بروفاميليا(  لدى  العاملون  ويناقش  الفئات.  هذه 

قادة  مع  لهؤالء  الصحية  االحتياجات  البداية  يف 

القادة،  هؤالء  لدى  رغبة  وجود  حالة  ويف  املجتمع. 

تقوم )بروفاميليا( بإنشاء وحدة فريق صحي جوالة 

وتقوم  ملجتمعاتهم.  الخاصة  االحتياجات  تراعي 

أربع  تجمعاتهم  من  تجمع  كل  بزيارة  الفرق  هذه 

من  يلزم  ما  توفر  لضامن  سنوياً  األقل  عىل  مرات 

العام.  الحمل طوال  وسائل منع 

املناطق  الصحية يف  التحديات  اقترص عىل  وما سبق 

تحديات  الحرضية  املناطق  تشهد  بينام  الريفية 

النازحني  أحقية  من  الرغم  فعىل  مختلف.  نوع  من 

الوطنية،  الصحية  املنظومة  من  االستفادة  يف  داخلياً 

أو  األمــر  بهذا  جاهل  بني  ما  ينقسمون  أنهم  إال 

ما  إذا  لهم  املسلحة  الجامعات  اكتشاف  من  خائف 

)بروفاميليا(  وتساعد  الخدمات.  هذه  لطلب  سعوا 

بريوقراطية  تخطي  عىل  النازحني  الكولومبيني 

االستفادة  لهم  يتسنى  حتى  الوطني  الصحي  النظام 

الصحية.  الخدمات  من  املستدامة 

واملجتمعات  داخلياً  النازحني  بني  التوتر  وينترش 

الذين  فالنازحون  الحرضية.  املناطق  يف  امُلضيفة 

كامتياز  خاصة  ومساعدات  خدمات  يتسلمون 

تعرضوا  كسكان  وضعيتهم  بسبب  عليهم  حرصي 

النازحني  غري  السكان  سخط  يثريون  القرسي  للنزوح 

يف املناطق الحرضية والفئات الفقرية منهم. وإدراكاً 

الهوة  زيادة  يف  الحكومية  غري  املنظامت  بأثر  منها 

التي  للمجتمعات  إلهاملها  نتيجة  املساعدات  يف 

عن  )بروفاميليا(  تعمل  داخلياً،  النازحني  تضيف 

الخدمات  لتوفري  امُلضيفة  املجتمعات  مع  قرب 

الجدد،  الوافدين  إىل  باإلضافة  املتوطنني  للسكان 

الدمج املحيل.  وهو مسعى مهم يف فلسفة 

الشاملة والتثقيفية  الطبية  الخدمات 

الجوالة  الصحية  والفرق  )بروفاميليا(  مراكز  توفر 

كذلك  توفر  كام  الحمل.  منع  وسائل  من  مجموعة 

إىل  بإحالتهن  وتقوم  الحوامل  لألمهات  خدماتها 

يف  الــوالدة  لهن  ليتسنى  الوطني  الصحي  النظام 

الجودة.  عالية  الطبية  واملؤسسات  املستشفيات 

عىل  ينصب  )بروفاميليا(  برنامج  تركيز  أن  ورغم 

الجانب  هذا  أن  إال  واإلنجابية،  الجنسية  الصحة 

بالنسبة  الغالبة  الصحية  األولوية  دامئاً  ميثل  ال  قد 

املجتمعات  يف  فالكبار  النازحني،  والنساء  للرجال 

بقدر  ألطفالهم  الطبية  بالرعاية  يهتمون  ال  النازحة 

منها  وإدراكاً  ألنفسهم.  الطبية  بالرعاية  يهتمون  ما 

خدماتها  نطاق  لتوسيع  )بروفاميليا(  سعت  بذلك، 

االستشارات  تقديم  تشمل  ليك  داخلياً  للنازحني 

األدوية  توزيع  مستوصفات  وتوفري  العامة  الطبية 

تلبية  ومع  الحمل(.  منع  وسائل  إىل  )باإلضافة 

آبائهم  فإن  لألطفال،  العامة  الصحية  االحتياجات 

– ممن ُيحتمل أن مل يسبق لهم أن زارو الطبيب يف 

الحديث عن مشاكلهم  حياتهم –  يصبح مبقدورهم 

الجنسية  الصحة  يف  مشاكلهم  فيها  مبا  الصحية 

واإلنجابية. 

وتوفر )بروفاميليا( خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

التثقيفية والتي عادة ما  فقط ملن يحرضون جلساتها 

فيها  يتم  كام  واملطبوعات،  املنشورات  توفري  يصحبها 

منح األفراد جلسات تقييم شخصية حتى يتسنى لهم 

التي قد ال يرغبون يف طرحها عىل املأل.  طرح األسئلة 

مجال  يف  العاملني  التثقيفية  الجلسات  هذه  وتساعد 

الصحة املجتمعية عىل فهم نوعية الخدمات الجنسية 

لهم  يتسنى  ثم  ومن  الناس،  يحتاجها  التي  واإلنجابية 

توقعها وموامئة خدماتهم تبعاً لها. 

خدماتها  مقابل  رمزية  رسوماً  )بروفاميليا(  وتفرض 

املواطنني  توعية  بأهمية  قناعتها  بسبب  ومنتجاتها 

بأن للصحة قيمة تستحق ما يدفع فيها، وأن الرسوم 

وطلب  توقع  عىل  الناس  تشجيع  شأنها  من  الرمزية 

خدمات مرتفعة الجودة. ومتى مل تكن هذه الرسوم 

غالباً  يحاول  ككل  املجتمع  فإن  األفراد،  متناول  يف 

)بروفاميليا(  أن  إال  املطلوب،  الصغري  املبلغ  تجميع 

الذين  للمرىض  تقديم خدماتها  ترفض  لن  النهاية  يف 

الرسوم.  يستطيعون سداد  ال 

إرساء أفضل املامرسات

عىل  ينبغي  املــطــول،  الــنــزوح  سيناريوهات  يف 

الحقوق  لحامية  ميكنها  ما  كل  تبذل  أن  املنظامت 

الذاتية  كفايتهم  وتعزيز  داخلياً  للنازحني  اإلنسانية 

ما ييل: الخدمات. ويتطلب تحقيق ذلك  من 

مع  قرب  عن  تعمل  أن  املؤسسات  عىل  ينبغي 

تلبية  أجل  من  خدمتها  تنوي  التي  املجتمعات 

املمثلني  مع  تنسيقاً  يتطلب  ما  وهو  احتياجاتها، 

يف  املجتمع  وأفراد  املحلية  والسلطات  املحليني 

للربامج.  الفردية  املرونة واملوامئة  إطار من 

أنه  ذلك  الكبرية؛  ألهميتها  التحالفات  إقامة 

ليس بوسع أي منظومة أن تلبي وحدها الطلب 

الكبـري للمجتمع عىل الخدمات الصحية، وينبغي 

عىل الجهات القامئة عىل توفري الخدمات السعي 





األخرى،  الصحية  املنظامت  مع  الرشاكات  لبناء 

والحكومية.  الخاصة 

ينبغي عىل الجهات العاملة يف مجال املساعدات 

اإلنسانية أن تفكر لألمام وأن تكون لديها الرغبة 

للنازحني  املستقبلية  االحتياجات  عن  الدفاع  يف 

العودة  هو  النهايئ  الهدف  كان  سواء  داخلياً، 

ففي  امُلضيفة.  املجتمعات  يف  الدائم  الدمج  أو 

الريفيون  يرفض  قد  املثال،  سبيل  عىل  كولومبيا، 

النازحون للمناطق الحرضية العودة إىل منازلهم 

املناطق  ألن  وذلك  الرصاع،  انتهاء  بعد  حتى 

أن  كام  الدعم،  أو  بالحامية  تتمتع  ال  الزراعية 

عىل  الفالحني  قدرة  يعرقل  التحتية  البنية  غياب 

املجاعة،  العائدون  يواجه  وقد  محاصيلهم.  بيع 

وذلك ما مل تكن لديهم الرغبة يف زراعة املخدرات 

يبقى  من  فإن  أخرى  جهة  ومن  املرشوعة.  غري 

املهارات  يفتقد  قد  الحرضية  املناطق  يف  منهم 

الالزمة لالندماج يف املجتمع الحرضي. ولألطراف 

الراهنة  التحديات  اإلنسانية نظرة فريدة لنطاق 

  - داخلياً  النازحون  يواجهها  التي  واملستقبلية 

تبادلها ومشاركتها عند  عليهم  نظرة يجب  وهي 

التي  واملجتمعات  الصحية  املنظامت  مع  العمل 

املطولة.  النزوح  أشكال  تواجه 

  أندريس كوينتريو ل

)aquintero@profamilia.org.co( فهو مدير 

)بروفاميليا(   برامج 

)http://www.profamilia.org.co(، أما تغان 

أ كولر )tac2142@columbia.edu( هي زميلة 

توفري خدمات  مبادرة  لصالح  تعمل  جامعية  بحثية 

الطوارئ  اإلنجابية يف حاالت  الصحة  ومعلومات 

 )RAISE( 

 .)http://www.raiseinitiative.org(

الصحة  ملبادرة  منظمة رشيكة  هي  و)بروفاميليا( 

تتعاون معها من أجل توفري  اإلنجابية، وهي 

أوضاع  للنازحني يف  الشاملة  الصحية  الرعاية 

األمد يف كولومبيا.  النزوح طويلة 

األمد:  النزوح طويلة  أوضاع  ملناقشة  للخرباء  الدراسية  الحلقة   .1 
http://www3.brookings.edu/fp/projects/idp/

conferences/20070622.pdf
كولومبيا’ داخلياً يف  ‘النازحون  العاملية  الصحة  منظمة   .2 

www.who.int/disasters/repo/7301.doc.
النازحون  2005( ‘كولومبيا:  3. مرصد حقوق اإلنسان )13 أكتوبر 

وكارتاجينا’  بوجوتا  يف  داخلياً  النازحني  محنة   واملنبوذون: 

http://www.hrw.org/en/node/11574/section/5
4. مركز رصد النزوح الداخيل )17 أكتوبر 2008( ‘كولومبيا: معدالت 

النزوح الجديدة هي األعىل عىل مدى عقدين من الزمان – دراسة 
الداخيل’.  النزوح   توصيفية ألوضاع وظروف 

 http://tinyurl.com/IDMCCol2008
5. ف. كاستانو، س. وارد، إ. هيل  )2007( ‘ضوء يف نهاية النفق: 

النازحني داخلياً يف كولومبيا’ مركز  الشباب  لدى  باإليدز  اإلصابة  منع 
نيويورك  األرسة مبدينة  لتنظيم  الدويل  سانجر   مارجريت 

http://tinyurl.com/ColLight
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الفريق  كتب   ،1999 عام  إىل  تعود  طويلة  فرتة  منذ 

الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ أن أخطر آثار تغري 

أن  إال  البرشية،  بالهجرة  املتعلقة  تلك  تكون  قد  املناخ 

املعنية  واالتفاقات  املفاوضات  يف  ذلك  تعالج  مل  الدول 

بتغري املناخ. وبينام تركز التزامات بروتوكول كيوتو التي 

تستمر حتى عام 2012 عىل الحد من تغري املناخ، سوف 

تعالج النتائج املتفق عليها آثار تغري املناخ التي ال ميكن 

ركزت  املناخ.  تغري  مع  التكيف  إىل  والحاجة  ـ  تجنبها 

الدامئة  للجنة  التابع  العمل  فريق  من  فرعية  مجموعة 

املشرتكة بني الوكاالت املعنية بتغري املناخ عىل الحصول 

عىل اعرتاف بقضايا الهجرة والنزوح، وحالًيا هناك مسودة 

نص تفاويض ملؤمتر كوبنهاجن يشري إىل التنقل البرشي.

معه  والتكيف  املناخ  تغري  من  الحد  من  كل  يرتبط 

األول.  املقام  يف  العشوايئ  النزوح  مبنع حدوث  بااللتزام 

لكن مل تكن جهود املنع هذه كافية دامئًا لتفادي حدوث 

الخاصة  الحامية  تحديات  فتشمل  والنزوح.  الكوارث 

التي تنشأ مع تغري املناخ إعادة توطني األشخاص بعيًدا 

القياسية  الحامية  الخطورة وفجوة  املناطق شديدة  عن 

للنازحني عرب الحدود الذين ال يصنفهم القانون الدويل أو 

اإلقليمي أو الوطني كالجئني.

املتعلقة  اإلطارية  لالتفاقية  املتحدة  األمم  مؤمتر   خالل 

بتغري املناخ يف بوزنان يف ديسمرب 2008، تم إلقاء الضوء 

عىل الهجرة املرتبطة بتغري املناخ يف بعض البيانات التي 

ألقاه  الذي  االفتتاحي  البيان  هو  وأبرزها  إلقائها،  تم 

وزير البيئة البولندي ورئيس مؤمتر بوزنان والبيان الذي 

ألقاه سفري الجزائر نيابة عن املجموعة األفريقية. وبعد 

ومقرتحات  أفكار  يف  والنزوح  الهجرة  قضية  برزت  ذلك 

وثائق الجمعية حيث كان ُيشار إىل بنغالديش بـ »الجئي 

»ضحايا  بـ  الصغرية  الجزرية  الدول  وتحالف  املناخ« 

املناخ«. كام ذكرت املكسيك التحدي الخاص الذي يواجه 

املخاطر  إدارة  عمل  حلقة  خالل  التوطني  إعادة  عملية 

التي ُعقدت يف بون يف شهر أبريل.

بحلول مايو 2009 كانت مسودة النص التفاويض قد تم 

إعدادها وطرحها عىل املأل. وهي وثيقة من 200 صفحة 

تستند إىل مئات من الوثائق املقدمة. وتم إدراج العديد 

من النصوص التي اقرتحتها الوكاالت اإلنسانية وحصلت 

عىل دعم كل من البلدان الصناعية والنامية، ومع ذلك 

فالنص ال يزال خاضًعا ملزيد من التفاوض.

»األنشطة  لـ  مرجًعا  للنص  األوىل  املسودة  تضمنت 

التوطني  والدولية/إعادة  الوطنية  بالهجرة  املتعلقة 

الذي  املرجع،  وحصل  تكيف.  كــإجــراءات  املخطط« 

كفلته بنغالديش وقدمته، عىل رد فعل جيد من جانب 

بون  يف  مرة  ألول  عليه  إطالعهم  عند  املشاركة  الدول 

الحالية  اإلنسانية  الوكاالت  رحبت  كام  يونيو.  شهر  يف 

واملنظمة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  مثل 

الدولية للهجرة ومجلس الالجئني الرنويجي وممثل األمني 

العام املعني بحقوق اإلنسان لألشخاص النازحني داخلًيا 

باملرجع وقدمت بعض النصائح حول الكيفية التي ميكن 

بها تعديل النص. وعند إطالعهم عليه مرة أخرى يف بون، 

اقرتحوا تعديالت تم إدراجها ومن ثم أصبح هناك نص 

منقح للمفاوضة متاح.

باإلضافة إىل النص الخاص بالهجرة والنزوح أصبحت 

أخطار  من  والحد  األخطار  إلدارة  الرئيسية  اللغة 

مرجًعا  مرة  ألول  تضم  والتي  اآلن،  بارزة  الكوارث 

حول »االستجابة يف حاالت الطوارئ«. كام يوجد نص 

يشري إىل منح األولوية الحتياجات الناس األكرث تعرًضا 

للخطر )ال الدول(.

االتجاه  يف  كبرية  خطوات  قطعنا  أننا  من  بالرغم 

الصحيح، إال أنه يبقى أن نتبني ما إذا كانت النتائج 

والقضايا  النزوح  تتضمن  عليها  االتفاق  تم  التي 

اإلنسانية األخرى بالفعل أم ال وكيفية حدوث ذلك. 

فخالل األشهر األخرية والحاسمة من الصياغة، حيث 

سيكون  صفحة،  املائتي  ذات  املسودة  تلخيص  يتم 

من املهم التأكد من أن النص الذي نريده هو الذي  

سيبقى.

 فيكرام كوملانسكوغ 

 )vikram.odedra.kolmannskog@nrc.no(

هو مستشار قانوين يتخصص بقضايا تغري املناخ يف 

http://www.nrc.no مجلس الالجئني الرنويجي

تم إعداد وثيقة »تعليقات ومراجعات مقرتحة للنص 

التفاويض« من ِقبل رئيس الفريق العامل املخصص 

التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ 

املعني بإجراءات التعاون طويل األجل، وهي متاحة يف 

http://www.unhcr.org/4a408cc19. موقع الويب

html؛ ومسودة النص التفاويض، اعتباًرا من يوليو 

http://unfccc.int/  2009، متاحة يف موقع الويب

resource/docs/2009/awglca6/eng/inf01.pdf

نحو التوصل إىل اتفاق إنساين بشأن تغري املناخ 
فيكرام كوملانسكوغ

من املتوقع أن تتوصل الدول إىل »نتائج متفق عليها بشأن تغري املناخ يف مؤمتر كوبنهاغن يف ديسمرب 
.2009

فيضانات يف 
دداب يف كينيا. 

نوفمرب 2006
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إىل  عودتهم  ــرص  ف تــضــاؤل  مــن  الــرغــم  عــىل 

ألزمتهم،  دامئة  أخرى  حلول  إيجاد  أو  ديارهم 

مطولة  حاالت  يعيشون  الذين  األشخاص  فإن 

اهتامماً  الغالب  يف  يلقون  آسيا  يف  النزوح  من 

اإلنسانية  الوكاالت  أو  الحكومات  من  محدوداً 

وخاصة  بوضعيتهم،  منها  مــحــدوداً  واعــرتافــاً 

األخرى.  النازحني  مبجموعات  مقارنة 

حيث  رسيالنكا،  يف  الوضع  ذلــك  أمثلة  ومــن 

الرصاع  اندالع  منذ  نزوح  حركات  عدة  حدثت 

تاميل  تحرير  منور  وجبهة  الحكومية  القوات  بني 

العديد  ن  متكَّ ثم   .1983 عام  يف   )LTTE( إيالم 

ديارهم  إىل  العودة  من  داخلياً  النازحني  من 

 2002 عامي  بني  النار  إطالق  وقف  فرتة  خالل 

نطاق  عىل  مجدداً  اندلع  الرصاع  ولكن  و2006 

أوسع يف منتصف عام 2006، مام أدى إىل مئات 

وعىل  الجديدة.  النزوح  حركات  من  اآلالف 

مايو/أيار  يف  املسلح  النزاع  انتهاء  من  الرغم 

مختلفة  مجموعات  عدة  هناك  تزال  فال   ،2009

البالد.  يف  داخلياً  النازحني  من 

مجموعات  إحــدى  أزمــة  تجاهل  تم  ولطاملا 

يعيشون  الذين  الشامل  من  القادمني  النازحني 

يف  بوتاالم  منطقة  يف  النزوح  من  مطولة  حالة 

هذه  وتتألف   .1990 عام  منذ  رسيالنكا  غرب 

أغلبهم   - ألف مسلم   60 أكرث من  املجموعة من 

أجربوا   - ومواليتفو  وجافنا  مانار  مناطق  من 

األول  أكتوبر/ترشين  يف  ديارهم  من  الفرار  عىل 

بني  التاميل  منور  من  عنارص  انتقلت  حني   1990

ساعة   48 أمامهم  املسلمني  أن  معلنني  القرى 

التاميل  منور  عليها  تسيطر  التي  األرايض  ملغادرة 

وفر  انتقامية.  ألعامل  يتعرضون  فسوف  وإال 

ثيابهم  إال  معهم  يحملون  ال  منهم  الكثريون 

ممتلكات  وراءهــم  تاركني  املــال،  من  والقليل 

روبية  بليون   5 إىل  قيمتها  وصلت  ومقتنيات 

مليون دوالر(.1   46(

عاماً،   19 قبل  ديارهم  من  ــردوا  ُط أن  ومنذ 

مخيامت  يف  يعيشون  الشامليون  واملسلمون 

ويشكل  بــوتــاالم.  يف  للنازحني  ومستوطنات 

النازحني  مجمل  من  باملائة   41 حالياً  األطفال 

املخيامت  هــذه  غــري  بيوتاً  يعرفوا  مل  وهــم 

التقليدية  البنية  تفككت  وقد  واملستوطنات. 

الرجال  يضطر  حيث  النازحة،  األرس  من  للكثري 

الرزق،  عــن  بحثاً  ــم  أرسه تــرك  إىل  والنساء 

يف  أوالدهــم  ويرتكون  والنساء  الرجال  فيسافر 

سناً.  األكرب  أشقائهم  أو  املسنني  أقاربهم  رعاية 

واملجتمع  النازحني  بني  رصاعات  هناك  تزال  وال 

يف  املحدودة  والوظائف  املــوارد  عىل  املضيف 

املنطقة.  هذه 

اإلنسانية  الوكاالت  بعض  أن  من  الرغم  وعىل 

املجتمع  يف  اندمجوا  قد  النازحني  أن  عىل  تؤكد 

توجد  فال  املساعدة،  إىل  بحاجة  يعودوا  ومل 

يف  الدائم  بوجودهم  اإلقرار  يف  السياسية  الرغبة 

االندماج  عملية  املوقف  هذا  أعاق  وقد  بوتاالم. 

بالغربة  داخلياً  النازحني  إحساس  وعزز  املحيل 

مثل  املحلية”  “املواطنة  حقوق  من  والحرمان 

الرزق  كسب  فــرص  بعض  عىل  الحصول  حق 

وتشري  الحكومية.2  والوظائف  األسامك  كصيد 

حوايل  أن  إىل  الرسيالنكية  الحكومة  إحصائيات 

ال  ــوا  زال ما  داخلياً  النازحني  من  باملائة   80

قوتهم  ويكسبون  للرزق  ثابتاً  مصدراً  ميلكون 

اليدوية.  العاملة  من 

رشاء  من  النازحني  نصف  من  أكرث  ن  متكَّ وقد 

قطع  أن  إال  النازحني  مستوطنات  يف  أراض 

اإلحساس  وتعزز  للغاية  صغرية  الفردية  األرض 

يف  ــل  األم بعض  وهناك  مؤقت.  الوضع  بــأن 

ُمالك  عىل  الدائم  املحيل  االندماج  حل  تطبيق 

هذه األرايض منذ عام 2007، عندما وافق البنك 

مليون   32 بقيمة  إسكاين  مرشوع  عىل  الدويل 

دوالر لبناء أكرث من 7500 مسكن دائم للنازحني 

تثبت  صكوكاً  ميلكون  الذين  بوتاالم  يف  املقيمني 

أرض.  لقطعة  ملكيتهم 

تصبح  حاملا  أنه  عىل  النازحني  قادة  بعض  وأكد 

النازحني  جميع  سيعود  للعودة،  آمنة  الظروف 

عدد  بالفعل  عاد  وقد  األصلية.  مناطقهم  إىل 

خالل  جافنا  إىل  بوتاالم  يف  النازحني  من  قليل 

مرة  عادوا  ولكنهم  النار،  إطالق  وقف  سنوات 

الرغم  وعىل  بقليل.  ذلك  بعد  بوتاالم  إىل  أخرى 

العودة  فإن   ،2009 عام  يف  الرصاع  انتهاء  من 

من  للكثري  كبرية  مشاكل  ستسبب  النهائية 

أو  الرصاع  أثناء  منازلهم  ُدمرت  الذين  النازحني 

جراء  نزحوا  الذين  التاميل  بعض  عليها  استوىل 

يسقط  الرسيالنيك،  القانون  ومبوجب  الرصاع. 

بعد  ممتلكاتهم  الحق يف  املمتلكات  أصحاب  عن 

سنوات،  عرش  عن  تزيد  ملدة  غريهم  يشغلها  أن 

يف  غاية  قضية  الثانوي  اإلشغال  قضية  تزال  وال 

يف  املسلمني  قرى  بناء  إعادة  أن  كام  التعقيد. 

باهظة  عملية  ستكون  عنها  رحلوا  التي  املناطق 
3 لتكاليف. ا

للحكومة  املرَبر  الحايل  الرتكيز  من  الرغم  وعىل 

شخص  ألــف  ـــ300  ال عىل  اإلنساين  واملجتمع 

من  الفرتة  خــالل  الشامل  من  نزحوا  الذين 

إجراءات  يتخذا  أن  األحرى  كان   ،2009–2008

حقوق  عىل  الحصول  من  إما  املسلمني  متكن 

بوتاالم  يف  الكامل  واالندماج  املحلية  املواطنة 

تجعل  ظــروف  ظل  يف  الشامل  إىل  العودة  أو 

مستدمية.  عودة  عودتهم 

هي   )Kavita.shukla@nrc.ch( شوكال  كافيتا 

يف  ورسيالنكا(  والهند  )مليامنار  قطرية  محللة 

مركز رصد النزوح الداخيل. 

بني  محارصون  رسيالنكا:  “مسلمو  الدولية،  األزمات  مجموعة   .1
 2007 مايو/أيار   النريان”، 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4868
والنزوح  املحيل  االندماج  مكان:  عن  “البحث  برون،  كاثرين   .2

.2008 االجتامع،  علامء  رابطة  املطول يف رسيالنكا”، 
2007 مايو/أيار  الدولية،  األزمات  مجموعة   .3

النزوح املطول للمسلمني يف رسيالنكا  
كافيتا شوكال

إلنهاء حالة النزوح املطولة التي يعيشها النازحون داخلياً يف بوتاالم، سيتعني عىل الحكومة واملجتمع 
اإلنساين منح األولوية لهذه املجموعة من النازحني. 

توفري  عىل  الرنويجي  الالجئني  مجلس  يعمل 

املساعدات والحامية لالجئني والنازحني واملهجرين 

يف إفريقيا وآسيا وأوروبا واألمريكيتني.

www.nrc.no/engindex.htm

املجلس  إىل  الداخيل  النزوح  رصد  مركز  يتبع 

دولية الحكومية  منظمة  وهو  لالجئني  الرنويجي 

والتهجري  الــنــزوح  ــوادث  ح مراقبة  عىل  تركز 

القرسيني الناجمة عن الرصاعات والنزاعات.

www.internal-displacement.org

  IDMC, 7-9 Chemin de Balexert لالتصال: 

 .1219 Chatelaine, Geneva, Switzerland 

idmc@nrc.ch :بريد إلكرتوين



 Brookings-Bern Project on Internal Displacement

واملصالحة  للسالم  واقعية  خطة  ألى  ينبغي  ال 

داخلياً.  النازحني  ومصالح  حقوق  تتجاهل  أن 

أو  النازحني  مع  التشاور  الفشل ىف  يؤدي  فقد 

لنزوحهم  حلول  إيجاد  أو  احتياجاتهم  تلبية 

إثارة  إىل  سالم  واتفاقية  عملية  خالل  من 

التوترات والتأثري عىل سياسات ما بعد الرصاع 

السالم.  لبناء  الجارية  الجهود  إعاقة  وكذلك 

أفضل  فهم  عىل  وِفَرقهم  الوسطاء  وملساعدة 

النازحني  ومصالح  واحتياجات  لحقوق 

بشأن  عملية  بتوجيهات  ولتزويدهم  داخلياً 

هذه  تحقق  عمليات  البتكار  السبل  أفضل 

مرشوع  طــور  هــادفــة،  بطريقة  املصالح 

مرجعاً  الــداخــيل  للنزوح  بروكينغز-برن 

يف  الداخيل  النزوح  قضية  “دمج  هو  جديداً 

للوسطاء”.  دليل  السالم:  عمليات واتفاقيات 

ليتخذها  خطوات  أربع  الدليل  هذا  ويحدد 

عملية  أي  مستهل  يف  االعتبار  بعني  الوسطاء 

الرئيسية  القضايا  خطوة  كل  وتناقش  سالم. 

أثناء  تنشأ  قد  التي  النزوح  بحاالت  املتصلة 

وسطاء.  يقودها  سالم  عملية  وتنفيذ  تخطيط 

هى:  األربع  الخطوات  وهذه 

وديناميات  أسباب  تقييم  االوىل:  الخطوة 

عىل  يجب  ــيل.  ــداخ ال ــزوح  ــن ال وخصائص 

من  رضوري  هو  ما  يستثمروا  أن  الوسطاء 

النزوح  وأمناط  طبيعة  لفهم  وموارد  وقت 

جامعات  بعض  خصائص  وكذلك  الداخيل، 

تكون  قــد  قيادية  هياكل  وأي  النازحني 

التي  الصالت  تحديد  ينبغي  كام  موجودة. 

ومن  الــرصاع.  بأطراف  النازحني  تربط  قد 

عىل  الوسطاء  يساعد  أن  الفهم  هذا  شأن 

النازحني  بأن  التفكري  فخ  يف  الوقوع  تجنب 

وعىل  متجانسة  واحــدة  كتلة  ُهم  داخلياً 

عىل  داخلياً  النازحني  تأثري  مدى  من  التحقق 

         . سلباً أو  إيجاباً  سواء  السالم  عملية 

النزوح  لدمج  إطار  الثانية: إنشاء  الخطوة 

تقييم  من  الوسطاء  انتهاء  مبجرد  الداخيل. 

لدمج  إطار  وضع  عليهم  يجب  النزوح،  حالة 

السالم. ومن  الداخيل يف عملية  النزوح  قضية 

 ) 1 عاملني: اإلطار  هذا  يتضمن  أن  الرضوري 

احتياجات  يحدد  الذي  األساسية  املهمة  بيان 

القانونية  األســس  و2(  داخلياً،  النازحني 

داخلياً  النازحني  ملشاركة  الالزمة  والسياسية 

هذه  ُتستمد  أن  وميكن  السالم.  عملية  يف 

النزوح  بشأن  التوجيهية  املبادئ  من  األسس 

وقانون  الدويل  اإلنساين  والقانون  الداخيل، 

القوانني  وكذلك  ــدويل،  ال اإلنسان  حقوق 

ترسيخ  شــأن  ومــن  الوطنية.  والسياسات 

هذا  داخل  داخلياً  النازحني  وحقوق  مصالح 

عىل  التوجيهية  باملبادئ  وربطها  ــار،  اإلط

يشارك  من  كل  يساعد  أن  الخصوص،  وجه 

من  النزوح  حالة  رؤية  عىل  السالم  عملية  يف 

من  حاميتها  وعىل  موضوعي  منظور  خالل 

سيايس.           تالعب  أي 

داخلياً  النازحني  الثالثة: إرشاك  الخطوة 

أن  الوسطاء  عىل  يجب  السالم.  عملية  يف 

داخلياً  النازحني  مع  التشاور  كيفية  يقرروا 

املشاورات  هذه  ارتباط  كيفية  يحددوا  وأن 

الوسطاء.  يقودها  التي  السالم  عملية  مبجمل 

مستقلة  كعملية  املشاورات  إجراء  وميكن 

نفسها.  الوساطة  بعملية  ربطها  ميكن  أو 

تشاورية  عملية   بشأن  قرار  اتخاذ  وعند 

من  التأكد  إىل  الوسطاء  سيحتاج  معينة، 

حول  السالم  عملية  أطــراف  نظر  وجهات 

جانب  إىل  النازحني  مع  التشاور  مسألة 

النازحني  مجتمع  وقــدرة  رغبة  من  التأكد 

وينبغي  السالم.  عملية  يف  املشاركة  عىل 

مع  يتشاورون  أنهم  من  يتأكدوا  أن  للوسطاء 

فيه  مبا  مجتمعهم،  بتمثيل  جديرين  نازحني 

النسائية.  الجمعيات 

ومصالح  حقوق  الرابعة: إدمــاج  الخطوة 

هذه  ويف  السالم.  اتفاقية  يف  داخلياً  النازحني 

أحكام  إدراج  الوسطاء  يختار  قد  العملية 

يف  أو  لالتفاقية  الرئييس  النص  يف  أساسية 

ميكن  النهجني  بني  ومن  بها.  ملحق  بروتوكول 

ولكن  املحدد.  للسياق  األنسب  النهج  اختيار 

العنارص  إدراج  من  الوسطاء  يتأكد  أن  ينبغي 

للمسائل  واضحة  تعريفات   ) 1 التالية:

يقيض  رشط   )2 الداخيل،  بالنزوح  املتعلقة 

الحامية  ومتطلبات  اإلنسان  حقوق  باحرتام 

اإلنساين  القانون  مبوجب  النزوح  حاالت  يف 

داخلياً  النازحني  ملصالح  إدراج   )3 الدويل، 

 )4 األطـــراف،  لجميع  مقبول  نحو  عــىل 

الداخيل،  النزوح  تجاه  األطــراف  التزامات 

أدواراً  تتضمن  واضحة  تنفيذ  عملية  و5( 

     . داخلياً للنازحني 

للسالم  املتحدة  الواليات  معهد  ويستعد 

من  كجزء  الوسطاء”  “دليل  لنرش  حالياً 

توزيعه  ثم  السالم”1   صناع  أدوات  “سلسلة 

يف  املختصني  مــن  وغــريهــم  الوسطاء  عــىل 

نزوح  يف  تسببت  التي  الــرصاعــات  تسوية 

مجموعة  الدليل  هذا  مع  وسرُيفق  داخيل. 

مواد  عىل  تحتوي  مضغوط  قرص  عىل  موارد 

بعض  ونصوص  حالة  ودراســـات  مرجعية 

كاملبادئ  الدولية  والصكوك  السالم  اتفاقيات 

الداخيل.  النزوح  بشأن  التوجيهية 

 أندرو سولومون 

)asolomon@brookings.edu( هو نائب مدير 

مرشوع بروكينغز-برن للنزوح الداخيل وزميل قسم 

السياسة الخارجية مبعهد بروكينغز.

كام ميكن االطالع عىل أحد املطبوعات السابقة 

للمرشوع وهو  “معالجة النزوح الداخيل يف عمليات 

السالم واتفاقيات السالم وبناء السالم” عىل املوقع 

 http://www.brookings.edu/reports/ التايل

2007/09peaceprocesses.aspx

http://www.usip.org/resources/core-conflict-management- .1
resources

النزوح الداخيل والوساطة من أجل السالم 
أندرو سولومون

دامئة ألزمة  وإيجاد حلول  الرصاعات  بسبب  نزحوا  الذين  األشخاص  إىل حامية حقوق  الحاجة  إن 
نزوحهم ترتبط ارتباطاً ال انفصام له بالتوصل إىل سالم دائم وقابل للحياة. 
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يان إيغالند سيلقي محارضة باربارة هاريل بوند 

يف مركز دراسات الالجئني لعام 2009

18 ترشين الثاين/نوفمرب، الساعة 5 بعد الظهر يف متحف الجامعة يف أوكسفورد

ومسؤول  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  السابق  املمثل  إيغالند  يان 

تنسيق مساعدات الطوارئ يف األمم املتحدة. وهو يشغل حالياً منصب رئيس املعهد 

الرنويجي للشؤون الدولية. وسيلقي يان إيغالند محارضة حول “البطانيات وحدها ال 

تكفي: البحث عن حلول سياسية ومستدامة للنازحني”.

للحصول عىل مزيد من املعلومات ميكنك االتصال بالسيد فاوتر يت كلوزه عىل الربيد 

اإللكرتوين:

wouter.tekloeze@qeh.ox.ac.uk

 املدرسة الصيفية الدولية للهجرة القرسية - مركز دراسات الالجئني

5 – 23 متوز/يوليو 2010

توفر املدرسة الصيفية الدولية يف قضايا الهجرة القرسية والتي ينظمها مركز دراسات 

القرسية.  الهجرة  قضايا  دراسة  يف  وتشاركية  املناهج  متعددة  مكثفة  دورة  الالجئني 

املهّجرين  من  وغريهم  الالجئني  مع  للعمل  الفرصة  فيها  للمشاركني  الدورة  وتوفر 

قرسياً لالطالع بشكل درايس ونقدي عىل العوامل واملؤسسات التي تهيمن عىل عامل 

النزوح القرسي. وتبدأ الدورة بتأمالت ودراسات حول السبل املختلفة املتبعة يف تفهم 

قضايا الهجرة القرسية، وتأثري القضايا السياسية والقانونية والشخصية املرتبطة بقضايا 

النزوح. وتركز مناهج الدورة املختلفة عىل عدد كبري ومختلف من املواضيع مبا فيها 

العوملة والهجرة القرسية، واسرتايجيات املفاوضات يف األوضاع اإلنسانية.

شكرا لكم عىل هذه الدورة التعليمية الرائعة واملليئة بالتحديات. لقد كان املدرسون 

ممتازون واستمتعت باملنهاج املكثف الذي تطلب عمال وجهداً كبريين، كام أشكركم 

عىل قامئة املطبوعات واملنشورات املقرتحة املفيدة. ولن أسمح لنفيس، إثر هذه الدورة 

املمتازة، بتقبل األوضاع كام هي عليه حيث من الواجب أن نسأل أنفسنا عن سبب 

كون األوضاع عىل ما هي عليه وكيف ميكننا تحسينها وحل املشاكل املتعلقة. مشارك 

يف املدرسة، 2009

املشاركون: عادة ما تشمل قامئة املشاركني ما يزيد عىل 40 جنسية وتضم مسؤولني من 

الحكومات املضيفة، واملنظامت والوكاالت الحكومية والالحكومية ومنظامت ووكاالت 

األمم املتحدة إضافة إىل صناع القرارات املسؤولني عن املهّجرين والالجئني مع باحثني 

تكاليفها  تشمل  والتي  الدورة،  عقد  ويتم  القرسية.  الهجرة  موضوع  يف  وأخصائيني 

وحلقات  املحارضات  كل  عقد  ويتم  أكسفورد.  جامعة  يف  الوجبات،  وبعض  السكن 

البحث باللغة اإلنجليزية.

التدريس: تشمل قامئة املدرسني محارضين وباحثني وأكادمييني وعاملني وومارسني يف 

الهجرة  مجاالت  مختلف  يف  يتخصصون  العامل  يف  املستويات  أرقى  من  املجال  هذا 

القرسية واللجوء والقانون والعلوم السياسية والعلوم اإلنسانية والعالقات الدولية.

عىل  للحصول  النامية.  الدول  من  للمؤهلني  الدراسية  املنح  بعض  لدينا  يتوفر  كام 

http://www. :املزيد من املعلومات ولتنزيل طلبات االنتساب ميكنكم زيارة املوقع

عىل  التوعية  برنامج  مبديرة  االتصال  أو   ،rsc.ox.ac.uk/teaching_summer.html

العنوان:

  RSC, ODID, University of Oxford, 3 Mansfield Road, Oxford OX1

3TB, UK ناونعلا ىلع ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع وأ: summer.school@qeh.

 .ox.ac.ukهاتف: كاف ،281728/9 1865)0( 44+ س: 281730 1865)0( 44+

مرغمون عىل الفرار

بدأت إيرين يف شهر آب/أغسطس بعض مجموعة من األفالم القصرية التي تركز عىل قضايا النزوح 

الداخيل يف نيبال وليبرييا وكمبوديا تحت عنوان: “مرغمون عىل الفرار”!

وتوضح األفالم وقع وأثر األسباب املختلفة للنزوح والترشد سواء حصلت نتيجة للرصاعات والنزاعات 

املسلحة أو بسبب الكوارث الطبيعية أو املشاريع التنموية أو تغري املناخ. ومن أحد األمثلة عىل 

قريتهم  مغادرة  املاويني عىل  املتمردين  يد  أرغموا عىل  والذي  دارما  كاماريك وزوجته  كان  ذلك 

الجبلية يف نيبال عام 2001 حيث اضطروا نتيجة لذلك هم وأطفالهم الستة لتحمل معيشة “أسوأ 

من عيشة الكالب” يف العاصمة كامتاندو. أما يف كمبوديا فقد نزح سوم رين البالغ من العمر 50 

من مدينة الصفيح التي كان يسكن فيها بسبب قرار الحكومة ببناء مرشوع تجاري يف هذا املوقع. 

بينام أرغم إميانويل، الجندي اليافع السابق يف ليبرييا عىل شهود جرمية قتل والديه وليس بإمكانه 

العودة إىل قريته حيث نشأ.

http://www. :وميكن االطالع عىل هذه األفالم وغريها من أفالم إيرين عىل االنرتنت عىل املوقع

irinnews.org/filmtv.aspx

كام ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات واألنباء املتعلقة بقضايا النزوح والتهجري واللجوء عىل 

http://www.irinnews.org/Theme.aspx?theme=REF :موقع إيرين

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة يف عامي 2009-2008

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل والتربعات لتغطية كل تكاليفها مبا فيها تكاليف العاملني 

بالذكر  السابقة ونخص  السنوات  التي ساهمت يف دعم نرشتنا خالل  الجهات  الكبري لكل  امتناننا  التعبري عن  فيها. ونود 

الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني املاضيتني:

مرشوع بروكينغز- برين لدراسة النزوح الداخيل • خدمات • اإلغاثة الكاثوليكية • دان تشريش إيد • مجلس الالجئني 

الدامناريك • وزارة الشؤون الخارجية • والتجارة الدولية الكندية • لوكالة الكندية للتنمية الدولية • وزارة التنمية الدولية 

الربيطانية • رشكة دي إتش إل • مركز فاينستاين الدويل، جامعة تافتس • لجنة اإلنقاذ الدولية • وزارة الشؤون الخارجية 

الرنويجية • مجلس الالجئني الرنويجي • مبادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة • اإلنجابية يف حاالت الطوارئ • االتحاد 

األورويب • الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون • الوزارة السويرسية الفيدرالية للشؤون الخارجية • مكتب األمم املتحدة 

لتنسيق املساعدة اإلنسانية • برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ • صندوق األمم املتحدة للسكان • مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني • اليونيسيف • اللجنة النسائية املعنية بالالجئني من النساء واألطفال • برنامج األغذية العاملي • مؤسسة 

زوا لرعاية الالجئني • الهيئة اإلسبانية للتعاون الدويل • وزارة الخارجية األمريكية - مكتب السكان والالجئني والهجرة • 

منظمة مبادرة العدالة يف املجتمع املفتوح • برنامج األمم املتحدة للبيئة • منظمة إنقاذ الطفولة )اململكة املتحدة( 

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة 

املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.

 ديانا أفيال

الحوار الجنوب أمرييك

 بوال بانرجي

مجموعة ماهانريبان كالكوتا لألبحاث

 نينا يريكالند

مجلس الالجئني الرنويجي

 مارك كاتس

أوتشا

 هينيا دقاق

صندوق األمم املتحدة للسكان

 ريتشل هيستي

أوكسفام يف اململكة املتحدة

 خالد قورص

مركز جينيف للسياسات األمنية

 أميليا بوكستاين تشيازي

منظمة إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحدة

 إرين موين

مستشارة مستقلة

 فييك تينانت

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 دان سيمور

يونيسيف

 جودي واكاهيو

اتحاد الجئي كينيا

 ريتشارد وليامز

مستشار مستقل

 روجر زيرت

مركز دراسات الالجئني



من  الرشقية  لتيمور  املضطرب  التاريخ  ارتبط 

النزوح  العسكري مبوجات من  واالحتالل  االستعامر 

الكثريون  واضطر  السكانية.  املجتمعات  ونقل 

من  متنوعة  مجموعة  تبني  إىل  قرساً  ُنقلوا  ممن 

يف  البقاء  مقومات  وجود  لتأمني  االسرتاتيجيات 

الجديدة.   بيئتهم 

وايتام  وقرية  مانوفاهي  مقاطعة  يف  دايسوا  وقرية 

يف مقاطعة بوكاو هام مثاالن للمجتمعات السكانية 

التي ُطردت من املناطق الجبلية الداخلية يف الفرتة 

بني عامي 1975 و1979 إبان االحتالل اإلندونييس. 

منخفضة  التوطني” يف سهول  إعادة  “قرى  وُأنشئت 

عنارص  بقية  عن  سكانها  لعزل  إليها  الوصول  ميكن 

أن  إال  الجبلية.  املخابئ  يف  املوجودين  املقاومة 

مياه  مصادر  ذات  مناطق  يف  ُأنشئت  القرى  هذه 

عن  النفصالهم  ونظراً  قاحلة.  وأراض  محدودة 

أي دعم  تلقيهم  األوىل، وعدم  الدرجة  أقاربهم من 

من  أقاربهم  إىل  النازحة  األرس  أفراد  لجأ  خارجي، 

للتباحث  جديدة  عالقات  أقاموا  أو  الثانية  الدرجة 

نهم من زراعة  أراض متكِّ إىل  الوصول  إمكانية  حول 

الغذائية. املحاصيل 

من  لالستفادة  فرصة  دايسوا  قرية  سكان  ووجد 

سكانها  مع  لهم  كانت  مجاورة  قرية  يف  تقع  أراض 

تم  كام  سياسية،  وروابط  مصاهرة  عالقات  املحليني 

منحهم الحق يف إنشاء بساتني عىل األرايض العامة. 

مثل  تربطهم  تكن  فلم  وايتام،  قرية  سكان  أما 

كثرياً  حد  مام  املضيف،  باملجتمع  العالقات  هذه 

االستفادة من  التباحث حول حق  من قدرتهم عىل 

األرايض. لكن املجتمع املضيف كان ميلك مساحات 

واسعة من حقول األرز. لذا قرر نازحو قرية وايتام 

استغالل نقص األيدي العاملة وأبرموا عقوداً لتقاسم 

املستأجرون  وكان  املضيفة.  القرية  مع  املحاصيل 

األرز  وزراعــة  األرز  حقول  حرث  عن  مسؤولون 

حصاد  كان  وملا  منها.  الضارة  األعشاب  وإزالة  فيها 

األرز مهمة مشرتكة، كان يتم تقاسم محصول األرز 

أن  غري  ومستأجرها.  األرض  مالك  بني  بالتساوي 

امليكنة  إىل  للتحول  الرشقية  تيمور  حكومة  مساعي 

التبادلية  العالقة  هذه  عىل  سلباً  تؤثر  قد  الزراعية 

بني مالك األرايض واملستأجرين. 

واستمرارية  أهمية  دايسوا  قرية  حالة  وتوضح 

عالقات املصاهرة يف حني أن حالة تقاسم املحاصيل 

التي  املتبادلة  املنافع  توضح  وايتام  قرية  لسكان 

حيث  والنازحون،  األرايض  مــالك  عليها  يحصل 

من  املزيد  زراعة  املتبادلة  العالقة  هذه  أتاحت 

حقول األرز.

فقد  التوترات.  بعض  حدوث  من  مفر  ال  ولكن 

تحديداً  املضيفة،  املجتمعات  أحد  سكان  أقدم 

للمحاكم  عريضة  تقديم  عىل  تيكينوماتا،  قرية 

“الوافدين  برحيل  تطالب   2001 عام  يف  الوطنية 

أرضهم: “أين  عن  وايتام  قرية  سكان  من  الجدد” 

سيعيش أحفادنا؟ إن أهايل وايتام لهم أرض خاصة 

إنزال  بعد  إليها  يعودوا  بأن  وعدونا  وقد  بهم. 

النظر.  قيد  القضية  تزال  وال  اإلندونييس.”  العلم 

اآلن:  تيكينوماتا  يف  آخرين  مواقف  تغريت  وقد 

“كانت هناك دامئاً صدامات. لكن ابني تزوج بفتاة 

ونحن  اآلن.  واحدة  أرسة  أصبحنا  لذا  وايتام،  من 

الرشقية.” تيمور  أرايض  جميع  يف  العيش   نستطيع 

التيمورين  نسبة  هي  ما  الواضح  غري  من  يزال  وال 

مشابهة  حاالت  يعيشون  زالوا  ما  الذين  الرشقيني 

النازحة،  األرس  غالبية  أما  املطول.  النزوح  من 

عيشهم  سبل  عن  للتخيل  كثرياً  يتحمسون  ال  فُهم 

مساكنهم  إىل  ــم  دائ بشكل  والــعــودة  الجديدة 

إليها.  الوصول  يصعب  والتي  املعزولة  السابقة 

الريفي  النزوح  حاالت  معالجة  يف  األكرب  والتحدي 

الوطن.  إىل  العودة  وراء  فيام  التفكري  هو  املطول 

الرزق  إذ يجب احرتام مختلف اسرتاتيجيات كسب 

التي  األرايض  حيازة  ترتيبات  من  بها  يرتبط  وما 

وجه  عىل  ميكن  وال  املحيل.  الصعيد  عىل  تطورت 

التي  االجتامعية  الروابط  عن  التغايض  الخصوص 

أصبحت جزءاً ال يتجزأ من عملية البحث عن أراض 

للرزق.  وسبل 

 )pyone.thu@anu.edu.au( بيون ميات ثو 

البرشية،  الجغرافيا  هو طالب دكتوراه يف قسم 

ومنطقة  اآلسيوية  الدراسات  أبحاث  مبعهد 

األسرتالية.   الوطنية  الجامعة  يف  الهادئ،  املحيط 

 الصمود املجتمعي يف املناطق الريفية 
يف تيمور الرشقية 
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