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العالم

ّ
«مفوضية الالجئين» أخيرًا حول عودة قرابةّ نصف مليون
تحقيق رغم األجواء اإليجابية ّالتي أوحت بها تصريحات
ّ
األساسية ،غير أن التفاصيل التي يشتمل عليها ملف النزوح والتهجير السوري تؤكد أن هذه
نازح سوري إلى مناطقهم
التصريحات أشبه بمحاولة لـ«بيع األمل»

ّ
تغريبة السوريين مستمرة

ّ
«مفوضية الالجئين»
تبيع األمل
صهيب عنجريني
«ت ـش ـهــد امل ـفــوض ـيــة ال ـســام ـيــة لــأمــم
امل ـت ـحــدة ل ـش ــؤون الــاج ـئــن اتـجــاهــا
م ـل ـح ــوظ ــا إلـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــودة ال ـت ـل ـقــائ ـيــة
إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا وداخ ـ ـل ـ ـه ـ ــا فـ ـ ــي عـ ــام
 .»2017ه ـ ـ ــذه ه ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـل ــة ال ـت ــي
ت ـ ـ ـص ـ ـ ــدرت ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم «املـفــوضـ ّـيــة الـســامـيــة لـشــؤون
الالجئني» أندريه ماهسيتش ،خالل
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ُعـ ـق ــد ف ــي جـنـيــف
ق ـب ــل أسـ ـ ـب ـ ــوع .ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـتــي
شغلت وسائل اإلعــام منذ إطالقها
ّ
تحسن (ولــو طفيف)
أوحــت بوجود
فـ ــي ق ـض ـي ــة ال ـ ـنـ ــازحـ ــن وال ــاجـ ـئ ــن
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــن ،فـ ـيـ ـم ــا ذهـ ـ ـب ـ ــت ب ـعــض

الـقــراءات املتفائلة حـ ّـد ّ
عدها مقدمة
النـفــراجــة يــوشــك املـلــف أن يشهدها.
ّ
لكن الغوص في تفاصيل «التغريبة
الـ ـس ــوري ــة» وال ـ ــوق ـ ــوف ع ـل ــى أح ــدث
اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات واألرقـ ـ ـ ـ ــام (ال ـ ـصـ ــادرة
بدورها عن منظمات أممية) سيكون
ً
كفيال بتبيان أن هــذا التفاؤل يبدو
أشـ ـب ــه بـ ــ«بـ ـي ــع األمـ ـ ـ ــل» وس ـ ــط واقـ ــع
ّ
قاتمّ .
تقدر وكــاالت اإلغاثة أن «أكثر
من  440ألــف نــازح داخليًا قد عــادوا
إلى مناطقهم في سوريا في األشهر
الـسـتــة األول ــى مــن ه ــذا ال ـع ــام» .وفــي
املقابل «راقبت املفوضية عودة أكثر
من  31ألف الجئ سوري من البلدان
املجاورة حتى اآلن خالل عام ،»2017

ل ـي ـص ـبــح عـ ــدد ال ــاج ـئ ــن ال ـعــائــديــن
تلقائيًا من دول الجوار «حوالى 260
ألــف الجــئ منذ عــام  ،2015ال سيما
من تركيا إلى شمال سوريا».

كثير من المؤشرات تجعل
أرقام المفوضية
من
ً
محكومة بهوامش خطأ

«قسد» :تجنيد إلزامي للنازحين واحتجاز!
ّ
الديموقراطية» بتجنيد ّ
الشبان بني سن 18
يشير تقرير «أوتشا» إلى قيام «قوات سوريا
ّ
إلزاميًا في صفوفها .يقول التقرير إن «حرية التنقل داخل مخيمات النازحني
و 30تجنيدًا
داخليًا في املناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية تشكل مصدر قلق
رئيسيًا في مجال الحماية» .ويوضح أن «النازحني يواصلون اإلبالغ بأن وثائقهم ال تعاد
أحيانًا من إدارة املخيم بعد إكمال عملية الفرز».
ووفقًا للتقرير نفسه ،فقد لوحظ انخفاض كبير في نسبة النازحني الذكور الذين تتراوح
أعمارهم بني  18و 40عامًا ،األمر الذي يرجع إلى «خوف الكثيرين من التجنيد اإلجباري
واالحتجاز العسكري القسري عند نقاط التفتيش» .وخالل الفترة املشمولة بالتقرير
«وردت أنباء عن حملة تجنيد كبيرة أطلقتها اإلدارة الذاتية الكردية في املناطق التي
تسيطر عليها في شمال شرق سوريا ،ويشمل ذلك النازحني داخليًا بصرف النظر عن
املنشأ والعرق».
ويرد أيضًا أن «نحو  1700شخص يقيمون حاليًا في مخيم املبروكة (ريف الحسكة
الغربي) يحملون بطاقات هويتهم وبطاقاتهم العائلية ،فيما تم احتجاز هواتفهم النقالة ولم
ُيسمح لهم بمغادرة املخيم منذ  1حزيران».

من أين جاءت األرقام؟
إذا ك ــان الـتــوصــل إل ــى مـعــرفــة أع ــداد
الالجئني العائدين من دول أخرى أمرًا
يسيرًا استنادًا إلــى بيانات توفرها
ّ
حكومات تلك الــدول ،فإن األمر يبدو
ّ
ّ
معقدًا في ما يتعلق بأعداد النازحني
ال ــذي ــن ع ـ ـ ــادوا م ــن م ـن ــاط ــق س ـ ّ
ـوري ــة
إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق س ـك ـن ـه ــم األسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة.
س ـ ـكـ ــوت ك ـ ــري ـ ــغ ،الـ ـنـ ــاطـ ــق ال ــرس ـم ــي
ب ــاس ــم امل ـفــوض ـيــة ال ـســام ـيــة ل ـشــؤون
ًّ
ّ
الالجئني يقول لــ«األخـبــار» إن «كــا
من املفوضية األمم املتحدة واملنظمة
الدولية للهجرة قد توصلتا إلى عدد
ال ـنــازحــن ال ـســوريــن الـعــائــديــن إلــى
ديارهم باالعتماد على األعداد التي
أح ـص ـت ـهــا م ـج ـمــوعــة م ــن املـنـظـمــات
اإلنسانية ومنظمات اإلغاثة» .يؤكد
كريغ أن «البيانات تأتي من مجموعة
واسعة من املصادر ،وتجمع وتقاطع
وف ـ ـ ــق األس ـ ــال ـ ـي ـ ــب املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة فــي
حــاالت النزوح الجماعي املشابهة»،
ُ
ويــوضــح أن ه ــذه الـبـيــانــات «تجمع
عبر أساليب ومـصــادر مختلفة بما
ف ــي ذلـ ــك رصـ ــد امل ـع ــاب ــر ال ـح ــدودي ــة،
رص ـ ــد ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـس ـج ـيــل وإلـ ـغ ــاء
الـتـسـجـيــل لـلـنــازحــن داخـ ــل ســوريــا
وف ــي دول الـ ـج ــوار ،وع ـبــر الـتــواصــل

م ــع امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـح ـل ـيــة ،وب ـيــانــات
الـسـلـطــات املـحـلـيــة ،والـتـسـجـيــل في
املدارس واملراكز املجتمعية وغيرها
من منصات تقديم الخدمات املحلية،
وأساليب أخرى عديدة».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ي ــوض ــح ف ـ ـ ــراس ال ـخ ـط ـيــب،
مسؤول اإلعــام في مكتب مفوضية
ّ
ال ــاجـ ـئ ــن ف ـ ــي دم ـ ـشـ ــق أن األرقـ ـ ـ ــام
امل ــذك ــورة قــد ُجـمـعــت بـعــد «مقاطعة
بيانات مــن منظومة األمــم املتحدة،
وم ـج ـمــوعــة م ــن ال ـش ــرك ــاء الـعــامـلــن
على األرض ( 19شريكًا للمفوضية)
واسـ ـتـ ـبـ ـي ــان ــات وزي ـ ـ ـ ـ ــارات مــوظ ـفــن
لـ ـلـ ـع ــائ ــدي ــن إل ـ ـ ــى الـ ـ ـبـ ـّ ـي ـ ــوت» .ي ـق ــول
الخطيب لـ«األخبار» إنه «ال يستطيع
الكشف بدقة عن آليات الوصول إلى
الـعــدد اإلج ـمــالــي» ،ويضيف «طبعًا
الحكومة السورية هي أحد املصادر
عبر وزاراتها املختلفة» .األرقام وفقًا
لـلـمـ ًصــدر نـفـســه «ال يـمـكــن أن تكون
دقيقة بشكل تام ،لكنها مؤشر على
وجود حركة في هذا االتجاه للعودة،
ّ
داخليًا مع تحسن األوضــاع
خاصة
ّ
األمنية» .كما يحرص الخطيب على
العائدين طوعي،
تأكيد أن «سـلــوك ّ
وامل ـف ــوض ـ ّـي ــة ال ت ـحــث ـهــم أو تضغط
عليهم من أجل العودة».

هوامش خطأ؟
ت ـت ــواف ــر ك ـث ـيــر م ــن امل ـ ــؤش ـ ــرات ال ـتــي
ت ـج ـعــل م ــن األرقـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي أوردتـ ـه ــا
امل ـف ــوض ـي ــة ح ـ ــول أعـ ـ ـ ــداد ال ـع ــائ ــدي ــن
بيوتهم (مــن النازحني داخليًا)
إلــى
ً
م ـح ـك ــوم ــة ب ـه ــوام ــش خ ـط ــأ واس ـع ــة
ع ـل ــى أقـ ــل ت ـق ــدي ــر ،ال س ـي ـمــا أن تـلــك
األرق ـ ـ ـ ـ ــام جـ ـ ـ ــاءت م ـج ـم ـل ــة ول ـ ـ ــم ي ـتــم
تــوض ـي ـح ـهــا ت ـب ـعــا ل ـل ـمــدن امل ــذك ــورة
ـات لـلـعــاّئــديــن .ومــن
بــوصـفـهــا وج ـه ـ ٍ
ب ــن الـ ـع ــوام ــل ال ـت ــي ت ــؤث ــر ف ــي ه ــذه

مقالة

بيع أم استعمار الجزر :قصة نابليون ووالية لويزيانا
كريم مالك *
ينهي السفير عالء الحديدي مقالته
في جريدة «الشروق» بتاريخ 6/19
عن عملية بيع روسيا ألرض أالسكا
في  ١٨٦٠بكلمات تحمل معاني
مخفية .فيقول السفير وهو يكاد
يصرخ للسلطة التنفيذية في مصر
انتبهوا بخصوص تنازل مصر عن
جزيرتي تيران وصنافير« :حكم
التاريخ في النهاية واضح حول من
حقق املكسب األكبر ومن صاحب

الخسارة األكبر».
يسرد السفير في مقالته نقاطًا مهمة
عدة عن كيف قام قيصر روسيا
ببيع جزء من أرضه ألميركا ألنه كان
مديونًا لجهات خارجية في إشارة
ثانية خافتة لحال مصر الرئيس عبد
لعاقل أن
الفتاح السيسي اآلن .لعل
ٍ
يتعظ .لكنه وسط كل هذه اإليماءات
الذكية ،في رأيي املتواضع ،يختزل
مقارنة أخرى أجدر للموقف املصري
الحالي ،وهي عملية بيع فرنسا والية
لويزيانا للواليات املتحدة .فيقول

السفير« :وذلك أكثر من صفقات
أخرى عقدتها الواليات املتحدة ،مثل
شراء إقليم لويزيانا من فرنسا في
عام  ،١٨٠٣والتي كانت تعادل في
مساحتها وما تم دفعه فيها ما
يوازي ضعف ما تم مع أالسكا أو
حتى أكثر».
لكن هل يعلم السفير أن أخوي
نابوليون حاوال أن يثنياه عن بيع
لويزيانا؟ وأن لوسيان وجوزيف ذهبا
ألخيهما الحاكم نابوليون وترجياه
أن يعدل عن عملية البيع ،حتى تذمر

ً
لوسيان ألخيه قائال« :لو لم تكن أخي
َ
لكنت ّ
تعبير واضح ملا
عدوي!» في
ٍ
كان في ذلك الزمن عما قد نعتبره
اليوم «أزمة حكم داخلية» أو ما قد
يسميه البعض «صراعًا على مراكز
القوة».
وهل يعلم السفير أن إقليم لويزيانا
لم يكن ملك فرنسا في األصل ،بل
حصلت عليه بموجب معاهدة سرية
من إسبانيا في عام  ،١٨٠٠وبعدما
حصل نابليون على الوالية سرعان
ما شرع ببيعها؟ ففي حالة نابوليون

األرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ي ـ ــأت ـ ــي سـ ـ ـل ـ ــوك الـ ـن ــازح ــن
ّ
أن ـف ـس ـهــم .وع ـل ـ ًـى سـبـيــل املـ ـث ــال ،ف ــإن
شــرائــح واس ـعــة مــن الـنــازحــن الذين
س ـج ـل ــوا أسـ ـم ــاء ه ــم ك ـع ــائ ــدي ــن إل ــى
مناطق سكنهم األساسية في حمص
ّ
ّ
فعليًا ،لكنهم عمدوا إلى
لم يعودوا
إلـغــاء أسمائهم مــن قــوائــم املعونات
ف ــي م ـنــاطــق ن ــزوح ـه ــم ،وتـسـجـيـلـهــا
فـ ـ ــي قـ ـ ــوائـ ـ ــم الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـع ــام ـل ــة
ّ
ف ــي م ـن ــاط ــق س ـك ـن ـهــم األصـ ـل ـ ّـي ــة ألن
ه ــذه األخ ـي ــرة ت ـق ـ ّـدم م ـعــونــات أكـبــر.
وتتقاطع معلومات تقدمها مصادر
عـ ــدة عــام ـلــة ف ــي م ـج ــال اإلغ ــاث ــة في
ّ
تحول هذا
حمص لـ«األخبار» حول
السلوك إلــى ظــاهــرة متنامية ،حيث
«تـسـتـمــر بـعــض ال ـعــائــات الـنــازحــة
إل ــى املـنــاطــق واألري ـ ــاف الـقــريـبــة في
سكن مناطق النزوح ،ويذهب واحد
أو أكثر من أفراد العائلة إلى حمص

آنذاك ،كانت أزمة الحكم في خسارة
نابليون الكثير من األراضي في أميركا
الشمالية أثناء الحروب النابليونية مع
بريطانيا ،فبعد حصوله على لويزيانا
من إسبانيا ،بعدما دفع ثمنًا عسيرًا
وخسر الكثير من قواته ،كان العقل
يقول إنه لن يتنازل عن هذه األرض
وإن وصل األمر لتهديد عرشه ،لكنه
ضرب بعرض الحائط املنطق وفعل
عكس ما توقعه الجميع.
هذا ما يفعله السيسي اآلن .بعدما
حاربت مصر حروبًا طويلة مع الكيان
الصهيوني الذي سعى إلى احتالل
سيناء وجزيرتي تيران وصنافير
أثناء حرب  ١٩٦٧وحرب االستنزاف
ُلكي يتركهما اآلن.
بثمن
لويزيانا
شراء
أبرمت معاهدة
ٍ
باهظ .أحد بنود املعاهدة نص على
ٍ

