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الفعليـة أو إجراء تحسـينات واقعيـة يف أداء الحكومة .ويف ضوء
اسـتمرار مظاهـر االنفلات األمنـي واالضطرابـات والهشاشـة،
نـادراً ما يطالـب املواطنـون الكونغوليون حكومتهم باملسـاعدة
أو بالسـيطرة على الوضـع .ولذلـك ،ينبغـي أن يسـلك املجتمـع
الـدويل يف كيفـو الشمالية منحنيين :أولهما تلبيـة االحتياجـات
اإلنسـانية العاجلـة للنازحين وثانيهما تحسين آليـات الحكـم
واملسـاءلة .وقـد حاولـت استراتيجيات الحكومـة واألمـم
املتحـدة لدعـم االسـتقرار معالجـة قضايـا الحكـم طويلة األجل
تلـك ولكنهـا أخفقـت جميعـاً يف تحقيـق اإلصالحـات الحكومية
الالزمـة إلنجـاح االسـتقرار يف البلاد .وينبغـي أن تراعـي آليـات
تنقيـح تلـك االستراتيجيات مبـادئ الخطـة الجديـدة بشـأن
فعاليـة املعونـة وإال سـيظل تأثريهـا ضعيفاً عىل تحسين أوضاع
االنفلات األمنـي والنـزوح يف البلاد على املـدى البعيـد.
ففـي املنطقـة التـي ال يعقـد كل مـن السـكان واملجتمع الدويل
آمـاالً كبيرة على املسـؤولني الحكوميين ،وال تبـذل الحكومـة
نفسـها أي جهـد لتغيير ذلـك الواقـع ،تعيـق املوجـات املتتابعة
مـن التهجير القسري الداخلي أي محاولـة فعالة لبنـاء الدولة.
وبالـكاد ُتخضـع الحكومـة الكونغوليـة شـعبها للمسـاءلة،
وفاقمـت املوجـات املتتابعـة للنازحين ذلـك الوضـع نظـراً
النحصـار اهتمام كل مـن السـكان والجهات املانحـة الدولية يف
تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية قصيرة األمـد.

ُتزيـد حـركات النـزوح املسـتمرة مـن رغبـة املجتمـع الـدويل
يف استنسـاخ دور الحكومـة الهشـة أو يف التعـاون معهـا يف
االضطلاع مبسـؤولياتها أو يف التفرد بتلك املسـؤوليات والتخلص
مـن تلـك الحكومـة متامـاً .وسـيتطلب تلبيـة احتياجـات التنمية
لـدى شـعب كيفـو الشمالية قـدراً كبيراً مـن الوقـت وااللتـزام
ورأس املـال السـيايس .ويف النهايـة ،ينبغـي أن ُتظهـر الدولـة
الكونغوليـة اإلرادة والرغبـة يف بنـاء القـدرات ليـس لفـض
النزاعـات بين شـعبها والسـيطرة عليهـا والقضـاء على أسـباب
النـزوح فحسـب ولكـن لتحسين مسـتوى تقديـم الخدمـات
أيضـاً باسـتمرار وإدارة توزيـع املسـاعدات اإلنسـانية لتعزيـز
تلـك الخدمـات عنـد االقتضـاء.
لويزا راين  luisa_caitlin@hotmail.comمستشارة مستقلة.
ودومينيك كيزر  domkeyzer@gmail.comكان مدير الدعوة
يف منظمة الرؤية العاملية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية،
املنطقة الرشقيةwww.worldvision.org .
 .1تهدف الدراسة إىل معرفة مدى إمكانية تطبيق مرشوع «صوت املجتمع وأفعاله»،
الذي القى نجاحاً يف الدول اإلفريقية األخرى ،يف كيفو الشاملية والجنوبية أيضاً .فيتعاون
مرشوع «صوت املجتمع وأفعاله» مع املجتمعات ومقدمي الخدمات املحليني (الصحة،
والتعليم ،والحامية) لتقييم بنيتهم التحتية االجتامعية والدعوة لتحسني أداء الحكومة
املحلية.

هل ميكن اعتبار إنهاء اللجوء مؤرشاً عىل نهاية هشاشة الدولة؟

جورجيا كول

ينتج إنهاء وضع اللجوء عن الحكم َّ
بأن تغيرياً كافياً قد حدث يف بلد الالجئني األصلية إىل درجة تنتفي معها رضورة
توفري الحامية الدولية لالجئني الفارين من تلك البالد .ويف حني َّأن ذلك قد يضع فرادى الالجئني يف وضع خطر،
فاألمر يختلف بالنسبة للدول التي تأمل يف أن تزيل صورتها أمام اآلخرين عىل أنها «هشة» اقتصادياً أو سياسياً أو
اجتامعياً ،فام من شك َّ
بأن مثل ذلك الحكم سوف يكون ذا فائدة كبرية لها.
فس املجتمع الدويل العودة الطوعية لالجئني
غالباً ما ُي ِّ
إىل بالدهم عىل أنها مؤرش عىل قدرة الدولة عىل استئناف
تحملها املسؤولية تجاه مواطنيها ،ثم ما يلبث أن يصبح هذا
التفسري حك ًام رسمياً استناداً إىل بنود إيقاف وضع اللجوء
املتعلق «بتوقف الظروف» املنصوص عليها يف االتفاقية
الخاصة بوضع الالجئني لعام .1951
ويرقى هذا التفسري الرسمي إىل اعــراف قانوين تحدده
االتفاقيات الثالثية بني كل من البلدان األصلية وبلدان

اللجوء ومفوضية األمــم املتحدة السامية لالجئني َّ
بأن
«تغريات محورية» قد طرأت يف بلد األصل إىل الدرجة التي
«تنفي مسوغات رفض الالجئ لالستفادة من حامية البلد
الذي يحمل جنسيته 1».وهكذا ُيفهم من بند إنهاء وضع
اللجوء عىل أنه دليل عىل َّأن تغريات عميقة ومستقرة ودامئة
قد طرأت منذ خروج الالجئني من بالدهم األصلية إىل درجة
أعادت إىل تلك البالد القدرة عىل حامية حقوق مواطنيها.
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ومن هنا ،يكتسب إعالن حالة إنهاء وضع اللجوء أهمية
رمزية كبرية من وجهة نظر الــدول الهشة .فالدول التي
تتعاىف من النزاع أو ال ـراع املــدين ميكنها أن تستخدم
االعرتاف باالستقرار الذي يشري إليه ضمنياً االستناد إىل بند
إنهاء وضع اللجوء يف تأييد عدم مزاعم من بينها عىل سبيل
املثال دعوى َّأن املهجرين مل يعد لديهم أي حاجة للحامية
داخل البالد أو خارجها.

حالة الالجئني الروانديني

شهدت رواندا حرب إبادة عرقية يف عام  1994بني قبيلتي
التوتيس والهوتو املعتدلة وتبع ذلك نزاعاً عابراً للحدود
بني املجتمعات املحلية ،وانتهت الحرب يف ظاهر األمر عام
هجرت أكرث من  3.2مليون الجئ فروا من
 1998بعد أن ِّ
البالد.
ويف كثري من الجوانب ،بقيت رواندا دولة هشة جداً منذ
ذلك النزاع رغم كل التحسينات امللحوظة وفقاً للمؤرشات
السياسية واالقتصادية الرئيسية منذ عام  .1994ومع ذلك،
تواجه الحكومة نقداً مستمراً ألسلوب حكمها الذي يزداد
تسلطاً وشمولي ًة .وتركز املخاوف بانتظام عىل القيود التي
تفرضها الحكومة الرواندية عىل الحرية املحلية للتعبري
عن الرأي وإنشاء الكيانات السياسية و مضايقتها وقمعها
لألحزاب املعارضة ناهيك عن السلوك العسكري العدواين
واالستغاليل ضمن جمهورية الكونغو الدميقراطية.
ومع ذلــك ،تشهد احتاملية االستناد إىل بند إنهاء وضع
اللجوء وتطبيقه عىل الالجئني الروانديني نقاشاً مكثفاً منذ
عام  .2000ومع حلول عام  ،2012كانت كثري من البلدان
قد قررت عىل ضوء ما توصلت إليه مفوضية األمم العليا
السامية لالجئني والحكومية الرواندية وجوب إنهاء حالة
الالجئني الروانديني استناداً إىل البند العام إلنهاء وضع
اللجوء .وبعد نقاش مستفيض مع األطراف املعنية ومجموعة
من املنظامت غري الحكومية املحتجة عىل ذلك القرار ،تقرر
تطبيق بند إنهاء وضع اللجوء يف حزيران  .2013لكنَّ ذلك
أيضاً لن ينطبق إ َّال عىل الالجئني الروانديني الذين هُ ِّجروا
ما بني عامي  1959والحادي عرش من ديسمرب/كانون األول
من عام  1998والسبب يف ذلك الشعور َّ
بأن الظروف العامة
للعنف التي أدت إىل تهجري الالجئني الروانديني من البالد إىل
عام  1999مل تعد تشكل أي خطر عىل أولئك األفراد.
لكنَّ هذه الحدود املؤقتة يالحظ غيابها يف بيانات حكومة
رواندا فيام يتعلق ببند إنهاء وضع اللجوء .فقد شددت

الحكومة عىل أنها يجب أن متتثل إىل بعض املعايري التقنينية
لتوفري تقييم إيجايب حول استئناف دورها وقدرتها يف مجال
الحامية باستخدام بند وضع إنهاء اللجوء عىل أنه “دليل”
عىل هذا التحسن ،كام شدد رئيس رواندا باول كاجامي أكرث
من مرة عىل أ َّنه “ال يجب أن يبقى أي رواندي مبسمى الجئ
النتفاء السبب الداعي لذلك”.
ومن هنا ،يبدو أن الروانديني يف املنفى مقتنعون َّأن بند
إنهاء وضع اللجوء أصبح ُيستخدم كأداة لدعم السمعة
الدولية وأنه بذلك ال يعكس رغبة الدولة عىل إعادة إدماج
الالجئني الروانديني .ومبا َّأن االستقرار االقتصادي (والسيايس
تبعاً لذلك) يف روانــدا يعتمد اعتامداً كبرياً عىل عالقات
متذبذبة مع دول مانحة يزداد خيبة أملها يوماً بعد يوم
ممن قدموا ما بني  50إىل  75من املائة من موازنة رواندا
الوطنية من خالل املساعدات الخارجية خالل األعــوام
الخمسة عرش املاضية ،فلن يكون من املدهش أن تص ِّور
حكومة رواندا إنهاء وضع اللجوء عىل أنه إشارة إىل التبني
الــدويل الكامل لسلوكها .ونتيجة لذلك ،عاىن الالجئون
الروانديون من معوقات متزايدة لتحقيق االعرتاف الدويل
َّ
بأن حاجاتهم للحامية ما زالت مستمرة بل رمبا تسبب ذلك
يف مزيد من التهجري لبعض أولئك الالجئني مبا يف ذلك عودة
املهجرين إىل أوضاع االضطهاد املحتمل.
ومع َّأن حكومة رواندا تؤكد عكس ذلك ،ما زال هناك كثري
من الراونديني يواجهون االضطهاد وهذا ما يحتم عليهم
االستمرار يف مقاومة العودة إىل دولة ال يثقون بقدرتها عىل
توفري الحامية لهم .ولذلك ،ال بد من توفري قدر أكرب من
الجهود ملنع تسبب إنهاء وضع اللجوء يف تقويض الحقوق
والحاجات الحامئية املستمرة لالجئني الروانديني .وال بد من
تحقيق االتصال الفعال الالزم لتوضيح التفاصيل الدقيقة
التي يتضمنها بند إنهاء وضع اللجوء وال بد من توفري
الحلول البديلة املستدامة لالجئني الذين يشعرون أنهم غري
قادرين عىل العودة إىل رواندا .فإذا ما تحقق ذلك ،ميكن
وقتها تقليل النتائج السلبية إىل حدها األدىن عند تطبيق بند
إنهاء وضع اللجوء.
جورجيا كول  georgia.cole@qeh.ox.ac.ukطالبة يف مستوى
الدكتوراه يف جامعة أكسفورد.
 .1مفوضية األمم املتحدة العليا لالجئني« .بنود إنهاء وضع اللجوء :إرشادات تطبيقية»
(The Cessation Clauses: Guidelines on Their Application’) 1999
www.unhcr.org/refworld/dovid/3c06138c4.html

