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ثـم إّن إلسـرتاتيجية االئتـالف يف ِذْكِر املشـكالت واقـرتاح الحلول، 
ومنهـا عرضهـا اإلفـادَة مـن خربتهـا ودعـَم تنفيـذ الحلـول، َوْقـٌع 
م الحكومـة التايلنديـة عـىل سـبيل آلّيـة الغربلـة  ذو بـاٍل يف تقـدُّ
للمسـؤولني  االئتـالف  تدريـب  مـع  أّن  ذلـك،  مثـال  الوطنيـة. 
الحكوميـني، أداَر حـاالٍت لألمهـات الالجئـات واألطفـال املفـرج 
َ هـذا الدعـم الحكومـَة التايلندّيَة  عنهـم مـن الَحْجـز، ولقـد صـريَّ
أكـرَث اسـتعداداً ملناقشـة االئتـالف يف مشـكالت الالجئـني، ولألخذ 
مبـا يقرتحـه مـن وجـوه تغيـري السياسـات العامـة ملعالجـة تلـك 

املشـكالت.

أمكـَن أن ُيسـِهَم االئتـالف بوجـوٍه ال َحـْصَ لهـا يف ترقيـة جـدول 
تايلنـد،  يف  قانونيـة  إقامـًة  الالجئـني  إلقامـة  املشـرتك  األعـامل 
وذلـك ألنـه ألنه كان لـه وألعضاِئه قـدرٌة عىل الوصـول إىل موارد 
التمويـل مـن داخـل تايلنـد وخارجهـا. فينبغـي أن يكـون متويـل 
املنّظـامت واالئتالفـات الوطنّيـة يف املجتمـع املدين مـن األولوّية؛ 
فكثـرياً مـا يكـون مثـل هـذا التمويـل فكـرًة دابـرًة عنـد املانحني 
الدوليـني، مـع أّن إصـالح السياسـة الوطنيـة هـي ركٌن مـن أركان 
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ٍع  يات تعرتضنا يف بلٍد غرِي موقِّ ُمتحدِّ
َجي إن ُجَنْيد 

َجي إن ُجَنْيد َصَحفّي لجئ مقيٌم يف إندونيسيا من سنة 2013، غري ُمستطيٍع أْن يغريِّ حاَله ول قادر عىل 
استيفاء حقوِقه األساسّية. 

بعد أن فررت من اإلبادة الجامعية يف ميامنار سنة 2013، ُحِصُْت 
أسرتاليا  يف  اللُّجوء  أطلَب  أن  نفس  لت  أمَّ كنت  إندونيسيا.  يف 
لكنني ُحِجزُْت يف غرفِة فندٍق ثالثَة أشهر، ثم ُنِقْلُت إىل مركِز َحْجٍز 
أََحظَّ من  أراين  أزال  ما  أيّن  من سنتني. عىل  نحواً  ُحِجزُْت  حيث 
معظم الالجئني الذين يكرث أن ُيْحَجُزوا أكرَث من خمس سنني. وها 
أنا ذا أعيش يف إندونيسيا منذ مثاين سنني من غري حقوق أساسية.

وطالبوا   .1951 لعام  الالجئني  اتفاقية  يف  داخلٍة  غري  إندونيسيا 
حاميٍة  آلياِت  النتفاء  قانونيِّني،  غري  ون  ُيعدُّ والالجئون  اللجوء 
داخلّية فّعالة. ال قانوَن يحمي الالجئني من الَحْجز إىل أجٍل غرِي 
الفساد.  ومن  املسؤولني،  ِقَبل  من  املعاملة  سوء  ومن  ى،  مسمَّ
بالجئيَّتهم،  اللجوء  لطالبي  الالجئني  مفوضيَّة  ُأقرَّت  لو  وحتى 
املرُء فخرج من مركز  أو األمان ضامن. وإن حظَّ  فليس للحرية 
املنظمة  تدعمه  مجتمعّي  مسكٍن  إىل  ذلك  بعد  ُينَقُل  الَحْجز 
الدولية للهجرة. ويف سنة 2015، أُخيِلَ سبييل فُنِقْلُت إىل مسكٍن 

شقاٌء  وجدته  ما  ولكّن  حّراً،  أكون  أيّن  ظننت  حيُث  مجتمعّي، 
يستقبلني من  ما  يقنَي بشٍء يف  وال  أساسيًة  ال حقوَق   ، مستمرٌّ

الزمان.

امللصقة  امللصقات  ُتجِمُل  للهجرة،  الدولية  املنظمة  مساكن  ويف 
التزامها.  الالجئني  عىل  يجب  التي  والقيود  القواعد  بالحائط 
وُيحَظُر التَّجوال هناك حظراً شديداً بني الساعة 10 مساًء والساعة 
6 صباحاً، فال نستطيع زيارة األصدقاء وال ضيافة الضيوف. حركتنا 
ُمقيَّدة، ال ُيسَمح لنا بالسفر أكرَث من 20 كم من مكان إقامتنا. 
ويجب علينا أن نبلِّغ الَحرََس بحيُث نذهب، وقد ُمِنعَنا من ِمْلك 
املركوبات. ال بل إّننا ممنوعون من الحب! إذ إّنا ممنوعون من 
عالقة  يف  الدخول  أو  املحيّل  مجتمعنا  خارج  من  بأحٍد  الزواج 
بأحٍد من أهِل إندونيسيا. والالجئون املتزوجون بسّكان محليِّني 
قليلوَن، لكنهم ال ُيعَطون شهادات الزواج؛ فال ُيسَمُح لهم بالبقاء 

مع زوجاتهم، وال ُيسَمُح لهم بإحضار زوجاتهم إىل مساكنهم. 

https://www.fmreview.org/ar/issue67
mailto:naiyana.thanawattho@asylumaccess.org
mailto:waritsara.rrlp@gmail.com
mailto:emily@asylumaccess.org
https://doi.org/10.1080/13642987.2016.1139333


نرشة الهجرة القرسية 67الدول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدويل 66 66

www.fmreview.org/ar/issue672021 متوز/يوليو آب/أوغسطس

ويسأل نور إسالم، وهو الجئ روهنغّي له من األطفال أربعة، 
متزوِّج بامرأة من أهل البلد، يعيش يف إندونيسيا منذ مثاين سنني، 
يقول: »ما املشكلة يف أن أعيش وأرسيت معاً؟ ألست َبرَشاً؟ قالوا 

إنّنا هنا آمنوَن أحراٌر، فلم أُْمَنُع من العمل إلطعام أطفايل؟«. 

َمَنا. ويف سنة  ال ُيسَمح لنا بالعمل. حّتى إّنها ال يكن أن نتابع تعلُّ
2016، حاولت أن ألتحَق بجامعة حسن الدين )يف َمَكاَسار من 
جنويّب سوالويزي( ولكن ُرِفضُت مع أّن يفَّ كلَّ املؤهالت العلمية 
امُلقتَضاة. قال يل العميد إّن سلطة الهجرة ال َتقبُل صفَة الجئيَّتي. 

الجئون  أّننا  تبنيِّ  التي  وبطاقاتنا  املِلك.  يف  حقوق  لنا  وليس 
ساٍت كاملصارف، فال يكن أن نفتح حساباً  َمُقبولٍَة يف مؤسَّ غري 
الرعاية  يف  الوطنية  الخدمات  من  محرومون  إّننا  ثم  مصفّياً. 
من  هناك  املجتمعية  املساكن  يف  للمقيمني  فليس  الصحية. 
ر امُلداواِة  املعونة الطبّية إال الشء القليل، وقد تويف كثريون لتأخُّ

والعالج. واألََرُق فاٍش جّداً، ومثله يف الُفُشوِّ الَقَلُق واالكتئاب. 

برحابة صدرهم ولكن  واسعاً  اإلندونيسيون  املواطنون  وُيعرَف 
مكتب  أماَم  تظاهرنا  وحني  لالجئني.  دعاًم  يتكلَّموا  أن  يندر 
في الهجرة  مفوضيَّة الالجئني عىل املعاملة القاسية من ِقَبل موظَّ
الرشطة  إىل  املحليون  السكان  شكانا   ،2019 سنة  َمَكاَسار  يف 
قائلني إّنا أزعجناهم. فُحِبَس 28 صديقاً من أصدقايئ يف َحْبساً 
َب عيلَّ َعْيش  انفرادّياً ورُضَِب كثريون. وقد ُهددُت بالَحْجِز وُصعِّ
–لعميل الصحفي الذي أنص به حقوَق الالجئني– حّتى بلغ يب 

ذلك أن فررت من َمَكاَسار إىل جاكرتا سنة 2020.

يف ما َنْطُلُبه
يف  ينوون  كنت–  –كام  اإلندونيسيني  الالجئني  من  كثري  كان 
أبوابها  أغلقت  أسرتاليا  لكّن  أسرتاليا،  يف  اللُّجوء  طلَب  األصل 
لتعطينا  للهجرة  الدولية  املنظمة  مُتوِّل  أّنها  )مع  الالجئني  عىل 
أجرَة السفر بالطائرة وأَلَفي دوالٍر إذا قبلنا العودَة إىل أوطاننا(. 
ين إىل َقُبوِل هذا الذي  فإىل أّي جهة نظرنا وجدنا أنفسنا مضطرِّ
ما  عىل  منها  فررنا  التي  البلدان  إىل  الطوعية  بالعودة  ى  ُيسمَّ
ين. ويف مساكن املنظمة الدولية  فيها من حرٍب واضطهاٍد مستمرَّ
قليلٌة  التوطني  إعادة  َة  ِحصَّ إن  يقول  بالحائِط  ُملَصٌق  للهجرة 
العودة  يف  الراغبني  سُتِعنُي  للهجرة  الدولية  املنظمة  وإن  جّداً، 
ثنا أيضاً أْن ُعوُدوا إىل دياركم  إىل بلدهم. ومفوضيَّة الالجئني ُتحدِّ

فمن املحتمل أال ُيعاَد توطينكم البتَّة.1

فالالجئون ليسوا عند الحكومة يف األولوّية. فتحرمنا إندونيسيا 
من  قلٍق  شديَد  ذلك  إىل  وتقلق  املحيل،  االندماج  احتامل  من 
وجوه املسؤولية والكلفة التي قد تتحّملها إذا وقَّعت يف اتِّفاقية 

ا ُتسلِّم شأَن الالجئني إىل رعاية الهيئات الدولية  الالجئني، فهي إمنَّ
كمفوضيَّة الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة. 

توقيع  عن  رغبتها  يف  إندونيسيا  ذكرتها  التي  األسباب  وأحد 
اتفاقية الالجئني افتقارها إىل املوارد املحتاج إليها لتنفيذ حامية 
الالجئني. فإن مل يكن للمواطنني مَتاُم وصوٍل إىل الرعاية الصحة 
يشٌء  املواطنني«  لـ»غري  أن يكون  ينبغي وال شّك  والتَّعليم، فال 
لت إندونيسيا قانونها ذي الرقم 39 لعام  من االمتياز.2 ولكن عدَّ
1999، فأقرَّت بالحق يف طلب اللُّجوء، وصارت طرفاً يف اتفاقياٍت 
دولية أساسية لحقوق اإلنسان، واعتمدت معايرَي حقوق اإلنسان 
القانونية  االلتزامات  ُملزََمٌة مبوجب  الداخيّل. فهي  يف ترشيعها 
يتعلق  حكم  وأهمُّ  الحقوق.  هذه  تصون  أن  واملحلية  الدولية 
بحامية طالبي اللجوء والالجئني هو اإلقرار بتساوي حقوق كلِّ 
فرٍد يف أخذ الحقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات، من غري 
متييز. وصحيٌح أن إندونيسيا تحرتم مبدأ عدم اإلعادة القرسية، 
مهاجرين  قــوارب  كثريًة–  ــّراٍت  –م َسَحَبت  إّنها  ُيَقاُل  ولكن 

روهنغيِّني تقطعت بهم األسباب فأعادتها إىل البحر.3 

لتخفيف  إندونيسيا  تفعله حكومة  أن  يشٍء يكن  فأوَّل  وبعُد، 
معاناتنا هو ُتْسِقَط كلَّ القيود. ومن ُحْسِن املبادرة يف السياسة 
الكنَي طريَق إعادة التوطني بطاقات  العاّمة أن ُتصِدَر لالجئني السَّ
تة، فذلك يجيز لنا أن نعمَل تحت قّبة القانون.  تصيح إقامة مؤقَّ
فمثل هذه السياسة ال تسوق إىل تحسني صحة الالجئني وصون 
إىل  الرضائب  دفع  من  متّكننا  ذلك  إىل  بل هي  فقط،  كرامتهم 
عىل  قادرين  سنكون  أّننا  ذلك،  من  وأهمُّ  إندونيسيا.  حكومة 
وببناء  وإخالصنا،  ومواهبنا  بعملنا  املحيّل  االقتصاد  يف  اإلسهام 
لنصوَغ  اإلندونيسيِّني  كلِّ  مع  وبالعمل  املحلّية،  املجتمعات 
نفوذها  ُتْعِمَل  أن  إندونيسيا  إىل  نطلب  إّنا  ثم  أَزَْهر.  مستقباًل 
من  تأخذهم  الذين  الالجئني  عدد  بزيادة  فتطالبها  أسرتاليا  يف 

إندونيسيا كلَّ سنة. 

املجتمع  َل  تدخُّ َنْطلُب  إندونيسيا،  يف  العالقني  الالجئنَي  نحن، 
الدويّل ليجد لنا حاّلً ومستقباًل آمناً. 
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