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املهاجرين من الدول األفريقية جنوب الصحراء والطوارق يف ليبيا والعراقيني والفلسطينيني 

والصوماليني يف سوريا والسودانيني والصوماليني يف مرص. وقد ساهمت االضطرابات السياسية 

واألزمة االقتصادية وزيادة تكاليف املعيشة والبطالة وزيادة انعدام األمن (نظراً لقلة االنتشار 

الرشطي) يف زيادة استضعاف هذه الجامعات أكرث مام كانت عليه أصاًل.

وقد انحرصت الهجرة بصورة واسعة يف ليبيا، ومل تكن هناك أي زيادة كبرية يف الهجرة من 

دول شامل أفريقيا. كام ُسهلت الزيادة يف املهاجرين التونسيني عن طريق قلة انتشار الرشطة 

بالهجرة غري املنتظمة بالقوارب إىل  التقليد املعروف كثرياً  الثورة، لكنها تجسدت يف  خالل 

أوروبا والتي ُوجدت منذ فرضت دول جنوب أوروبا عىل التأشريات عىل القادمني من دول 

شامل أفريقيا، حوايل عام ١99١. 

الثورة والهجرة
من غري املحتمل أن تغري الثورات أمناط الهجرة طويلة األجل بصورة جذرية. وأدت نفس 

تعزز  أن  املمكن  ومن  أيضاً.  الهجرة  إىل  الثورات  لقيام  الظروف  أوجدت  التي  العمليات 

املنطقة جيل جديد،  األخرى. وقد منا يف  إحداهام  الظاهرتني  كلتا 

عىل درجة كبرية من الوعي والتعليم ويحمل طموحات أكرب ويعي 

الفرص املتاحة يف مناطق أخرى والظلم الواقع يف أوطانهم أكرث من 

أي جيل آخر، لكنهم يف نفس الوقت يشعرون بالرفض والغضب نظراً 

الرتفاع مستويات البطالة والفساد واملحاباة والكبت السيايس. 

الشباب  من  والواعية  والغريبة  الجديدة  لألجيال  اآلت  العرص  إن 

والشابات الغاضبني يزيد من إمكانية الهجرة والثورات للمجتمعات 

العربية. حتى مع السيناريوهات األكرث تفاؤالً، فليست فكرة توقف 

أوروبا.  إىل  الجامعية  الهجرة  مثل  ذلك  يف  مثلها  محتملة،  الهجرة 

إمكانية  مرص  مثل  ومحرومة  معروفة  لدول  أن  يبدو  وبالتأكيد، 

الهجرة خالل السنوات القادمة. لكن يعتمد رحيل هؤالء املهاجرين 

النمو  مستقبل  عىل  أساسية  بصورة  أخرى  مناطق  أو  أوروبا  إىل 

النفط  اقتصاد  استمرار  هو  املحتمل  فإن  الوقت،  نفس  ويف  وغريها.  أوروبا  يف  االقتصادي 

الدول  والقادمون  املرصيون  املهاجرون  بدأ  وقد  املهاجرة،  العاملة  عىل  االعتامد  يف  الليبي 

األفريقية جنوب الصحراء بالفعل يف العودة إىل هناك. 

وبالنسبة للُنخب السياسية يف املنطقة، لعبت الهجرة دوراً هاماً كصامم أمان، حيث خففت 

الداخلية من  السياسية  البطالة والسخط والضغوط  الخارج من معدالت  الهجرة إىل  فرص 

أجل اإلصالح. والوارد أن نقص فرص الهجرة هذه قد حّول االهتامم والغضب إىل الداخل 

وقلب التوازن لصالح القوى الثورية. عالوة عىل ذلك، لعبت املعتقالت السياسية واملهاجرين 

دوراً هاماً يف دعم الثورات، خاصة يف تونس ومرص. 

الهجرة  لإلدارة عىل  األكرث دميقراطية  النامذج  السياسية ورمبا  اإلصالحات  أثر  ماذا سيكون 

الدينية  الناحية  من  وإلهاماً  محافظة  األكرث  الطبيعة  أن  املراقبني  بعض  ويرى  وسياستها؟ 

العلامنية  العلية  بني  الهجرة  تطلعات  زيادة  إىل  تؤدي  قد  واملستقبلية  الحالية  للحكومات 

واألقليات والنساء، ممن قد تتعرض حقوقهم للتعدي عليها. 

ومن ناحية أخرى، فإن الزيادات املحتملة يف احرتام الحكومات لحقوق اإلنسان ملواطنيهم 

وانتقادية للذات تجاه  باملجتمعات يف شامل أفريقيا ألن تصبح أكرث متعناً  رمبا تدفع أيضاً 

الخوف من األجانب وانتهاكات حقوق املهاجرين والالجئني وجعل حكوماتهم أقل رغبة يف 

التعاون مع سياسات الهجرة القامئة عىل األمن يف الدول األوروبية. 

هاين دي هاس hein.dehaas@qeh.ox.ac.uk مدير مشارك ملعهد الهجرة الدولية 

www.imi.ox.ac.uk وناندو سيغونا nando.sigona@qeh.ox.ac.uk هو مسؤول 

www.rsc.ox.ac.uk رئييس للبحوث يف مركز دراسات الالجئني

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v9.pdf  .١
٢.  الوكالة األوروبية إلدارة التعاون التشغييل عىل الحدود الخارجية لدول االتحاد األورويب األعضاء.

يعكس هذا املقال مناقشات ورشة العمل تحت عنوان “الربيع العريب وما وراءه: 

مركز  عقدها  التي  املؤسسية”  واالستجابات  القرسية  والهجرة  البرشي  التنقل 

جامعة  يف  للشتات  أكسفورد  وبرنامج  الدولية  الهجرة  ومعهد  الالجئني  دراسات 

أكسفورد يف مارس/آذار ٢٠١٢. 

www.rsc.ox.ac.uk/publications/rsc-reports/wr-arab-spring-beyond-

120612.pdf/view

 خدمة البودكاست متاحة عىل 

www.forcedmigration.org/podcasts-videos-photos/podcasts/arab-

spring-and-beyond

لعام  الالجئني  (اتفاقية  الالجئني  بوضع  الخاصة   ١95١ اتفاقية  قدمت  عاماً،   6٠ من  ألكرث 

رين. وهي متثل مصدراً مهاًم  ١95١) حجر األساس لتوفري الحامية الدولية لألشخاص امُلهجَّ

لحامية الكثريين ممن فروا من االنتفاضات الشعبية يف شامل أفريقيا، مع مصادقة العديد 

من دول  الوجهة مثل مرص وتونس والجزائر وإيطاليا ومالطة١ عليها.

القيود  الضوء عىل بعض  من  يلقي مزيداً  أفريقيني  الشامل  لتهجري  األوسع  السياق  أن  إال 

العديد من  الذي قد يستثني  والفني لالجئ  املحدود  التعريف  باالتفاقية بخالف  الخاصة 

األشخاص  االتفاقية  تعريف  يتضمن  ولن  للحامية.  فعلية  حاجة  يف  هم  الذين  األشخاص 

الفارين من العنف املعمم أو النزاع املسلح نظراً لعدم قدرتهم عىل إقامة رابط بني مخاطر 

ذلك،  إىل  وباإلضافة  املحددة لالضطهاد.  الخمس  األسس  لها وأحد  يتعرضون  التي  األرضار 

من  راسخ  خوف  ينتابهم  الذين  األشخاص  عىل  باالتفاقية  الوارد  الالجئ  مفهوم  ينحرص 

ممن  األشخاص  يستطيع  وال  يحملون جنسياتها.  التي  بالدول  يتعلق  فيام  فقط،  االعتقال 

الدول  من  والالجئني  املهاجرين  العامل  ذلك  يف  مبا  ثالثة”،  دولة  “مواطني  عليهم  ُيطلق 

األخرى الذين يعيشون ويعملون يف دول شامل أفريقيا وقت الثورات، الحصول عىل الحامية 

وفقاً التفاقية الالجئني، حسب خوفهم من وقوع الرضر لهم يف هذه الدول.

وبالنسبة لألشخاص الواقعني خارج نطاق اتفاقية الالجئني، فإنه ميكن للعديد من التطورات 

منظمة  اتفاقية  وتعد  للحامية.  بدياًل  مصدراً  تقدم  أن  قرساً  رين  امُلهجَّ حامية  يف  الالحقة 

الوحدة األفريقية الحاكمة للجوانب الخاصة من مشكالت الالجئني يف أفريقيا لعام ١969 

(اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام ١969) أحد هذه املصادر التي تستهدف التعامل 

مع جوانب حامية الالجئني األفريقية والتي ال تتناولها بدقة اتفاقية ١95١3. وبصورة أساسية، 

فإن تعريف اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام ١969 لالجئ يتضمن الحامية يك يشمل 

أي شخص “ اضطر إىل مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إىل مكان آخر خارج مسكنه األصيل 

أو الوطني، وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتالل أو هيمنة أجنبية، أو بسبب حوادث تخل 

إخالال خطرا بالنظام العام، “ (مادة ١ (٢)). ويشتمل ذلك عىل التهجري الناتج عن أوضاع 

الرصاع واسع النطاق، كام كان الحال يف ليبيا.

وكام الحال يف اتفاقية الالجئني لعام ١95١، يستفيد الالجئون وفقاً التفاقية ١969 أيضاً من 

مبدأ عدم اإلعادة القرسية الذي يحول دون إعادتهم إىل املنطقة التي تتهدد فيها “حياتهم 

أو سالمتهم البدنية أو حريتهم”. كام أنهم يستفيدون من النطاق الشامل لحقوق الالجئني 

املوضحة يف اتفاقية ١95١، عىل الرغم من أن اتفاقية ١969 نفسها ال تتضمن قامئة مقارنة 

يعمل التَّهجري واسع النطاق املرتبط باالنتفاضات الشعبية األخرية يف شامل أفريقيا عىل دعم وتحدي دور آليات الحامية القانونية.

أطر عمل الحامية القانونية
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املنطقة املحرمة 
بني ليبيا ومرص
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لة” ملا سبق متثل أساساً  للحقوق فإنَّ ذكرها رصاحة لنيتها بأن تكون اتفاقية “إقليمية مكمَّ

قوياً لتزويد الالجئني بالحقوق املتساوية وفقاً لكال التعريفني. 

ويف حني أن نطاق تعريف الالجئ باتفاقية ١969 هو أشمل من نظريتها لعام ١95١، فإنه 

يفرض التزامات الحامية عىل الدول األفريقية فقط وال متتد لتشمل أكرث من 45٠٠٠ شخص، 

ممن عربوا البحر األبيض املتوسط إىل أوروبا والذين يجب أن يعتمدوا عىل التعريف األضيق 

الالجئني حسب  فإنه ميكن رفض إعطاء  أفريقيا،  الالجئني. وحتى يف  التفاقية ١95١ لوضع 

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية الفرصة للوصول إىل الحلول الدامئة مثل إعادة التوطني التي 

ال ُتتاح بصورة عامة إال لالجئني، بحسب اتفاقية ١95١. 

وتخضع صفة الالجئني يف كل من اتفاقيتي ١95١ و١969 إىل االستثناءات ورشوط توقيف 

الصفة لكل منهام، والتي متّكن من رفض منح الوضع املحمي لالجئني عند ارتكاب الالجئ 

أي  أو  اإلنسانية  ضد  جرمية  أو  حرب  لجرمية 

ُتزال  قد  أو  سياسية4  غري  خطرية  أخرى  جرمية 

تلك الصفة إذا ما “انتهت الظروف التي اعرُتف 

بالشخص مبوجبها عىل أنه الجئ “5. إال أن هذه 

النصوص يجب تأويلها يف ضوء الهدف والغرض 

تقديم  سيكون  والتتذي  اتفاقية،  لكل  اإلجتتاميل 

بشكل  تطبيقها  يجب  فإنه  وبذلك،  الحامية، 

حذر. عىل سبيل املثال، أوضحت املفوضية العليا 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنَّه العتامد تغيري 

وقف  يوجب  سبب  أنه  عىل  البالد  يف  الظروف 

منح صفة الالجئ ال بد لذلك التغيري من أن يكون 

“أساسياً وثابتاً ودامئاً” إىل درجة كافية6. ويف حني 

أن العديد من الليبيني ممن غادروا البالد خالل 

الطبيعة  تعني  اآلن،  عتتادوا  قد  التترصاع  ذروة 

العنيفة لتغري النظام يف ليبيا أنها لن متثل التغري 

الالجئني يف  املستقر والدائم لضامن وقف وضع 

املستقبل القريب. 

وباإلضافة إىل اتفاقيتي ١95١ و١969 الخاصة بالالجئني، يقدم قانون حقوق اإلنسان الدويل 

رين، من خالل توسيع مبدأ عدم اإلعادة القرسية ليشمل  األشمل الحامية لألشخاص امٌلهجَّ

من يستويف رشوط الحصول عىل صفة الالجئ ومن خالل استحداث الحد األدىن من معايري 

ما.  لدولة  القضايئ  االختصاص  أو  الجغرافية  املنطقة  ضمن  األشخاص  كافة  مع  التعامل 

التعذيب  مناهضة  واتفاقية  والسياسية  املدنية  الحقوق  حول  الدويل  العهد  فإن  وكمثال، 

واتفاقية حقوق الطفل، جميعها متنع الدول من إعادة األشخاص إىل املواقع واألوضاع التي 

سيتعرضون فيها لألذى. 

ويف أوروبا، تم تنفيذ هذه االلتزامات األشمل لعدم اإلعادة القرسية وفقاً لنظام “الحامية 

الثانوية”. لكن، يلزم القول أن مبدأ عدم اإلعادة القرسية مقبول اآلن بشكل واسع بل إنه قد 

دخل يف أعراف القانون الدويل العام، لذلك، فإن االلتزام بعدم إعادة األشخاص إىل األماكن 

التي سيتعرضون فيها لألذى ملزم عىل كافة الدول، مبا فيها الدول التي ليست طرفاً يف أي 

من املعاهدات املعنية. 

خارج شبكة الحامية
واملعيارية  القانونية  االختالفات  أعاله  املذكورة  واإلقليمية  الدولية  الحامية  تعكس صكوك 

عليهم  ُيطلق  ممن  املهاجرين  بني  خاصة  لالجئني،  املختلفة  الفئات  بني  أمدها  طال  التي 

املهاجرون  ينتقل  حيث  املختلطة،  الهجرة  تدفقات  وتفرض  و”الطوعيني”.  “القرسيني” 

(“الطوعيون”) الباحثون عن فرص كسب الرزق والالجئون وغريهم من الالجئني القرسيني 

بشكل متزامن بني الدول واملناطق، مصاعب يف تحديد األشخاص الذين يحتاجون بالفعل إىل 

الحامية. عالوة عىل ذلك، تتحدى الدوافع املختلطة للمهاجرين األفراد الفارق املفهومي بني 

الالجئني واملهاجرين اآلخرين.

رين مثاالً واضحاً للتحديات التي  يف السياق الشامل أفريقي، يشكل العامل املهاجرين املهجَّ

تفرضها النامذج الحديثة للتهجري أمام أطر العمل الحالية. فعىل سبيل املثال، فر عدد كبري من 

العامل املهاجرين االصوماليني والسودانيني واإليريرتيني من ليبيا إىل دول الجوار مثل مرص 

وتونس. وتنص االتفاقية الدولية لعام ١99٠ حول حامية حقوق جميع العامل املهاجرين 

وأفراد أرسهم عىل الحقوق األساسية للعامل املهاجرين يف دول إقامتهم، إال أنها ال تتعامل 

مع القضية الخاصة بالتهجري. وحيث ميكن للعامل املهاجرين أن يثبتوا أنهم سيواجهون األذى 

الجسيم إن عادوا إىل دولهم األصلية، فإنه بإمكانهم االستفادة من املبدأ األشمل لعدم اإلعادة 

القرسية، لكن، وبصورة عامة، وعىل الرغم من مواجهة مواقف االستضعاف بدرجة تساوي 

أو تزيد عىل مواجهة املواطنني املهجرين لها فال مُينح العامل املهاجرون إال ما ندر الصفة 

الخاصة للعديد من األشخاص املهجرين اآلخرين. 

كام ُيالحظ أيضاً أن غياب حامية القانون الدويل لألشخاص الذين مل يعربوا الحدود الدولية، 

عىل  القرسي  النزوح  حوكمة  سامت  من  أخرى  سمة  هو  داخلياً،  النازحني  األشخاص  مثل 

الداخيل7  النزوح  حول  التوجيهية  املعايري  أن  من  الرغم  عىل  واإلقليمي،  الدويل  املستويني 

واتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة األشخاص النازحني داخلياً يف أفريقيا (اتفاقية 

كامباال8) متثل صورتني من صور التطور يف هذا املجال. وبصورة خاصة، تقدم اتفاقية كامباال، 

املتبعة بصورة إجامعية من ِقبل االتحاد األفريقي يف أكتوبر/ترشين األول ٢٠٠9، التزامات 

قانونية من جانب الدول األفريقية لتوفري الحامية لألشخاص النازحني داخل حدودهم. ورغم 

أن هذا مل يدخل حيز التنفيذ بعد (حيث يستلزم التصديق من ِقبل ١5 من الدول األعضاء 

باالتحاد األفريقي، كحد أدىن)، تظهر خربة االتحاد األفريقي األهمية املستقبلية املمكنة لهذا 

الصك يف املنطقة. 

القانونية  الحامية  آلليات  الفعيل  التنفيذ  يف  يكمن  قد  الحامية  أمام  األكرب  التحدي  أن  إال 

وتلك  العرفية  االلتزامات  إدخال  الالزم  من  فإنه  الدول،  بعض  ويف  واإلقليمية.  الدولية 

املنصوص عليها يف املعاهدات إىل القانون الوطني قبل تطبيقها عىل املستوى الوطني. ويف 

محدودة  فرصاً  هناك  فإن  الدولية،  الحامية  إزاء  التزامات  تلبيتها  يف  الدول  أخفقت  حالة 

للمراجعة  آليات  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  من  العديد  متلك  وحيث  املترضرين.  لتعويض 

ُيذهب  نتائج،  لها  تكون  أن  وميكن  العمل  ببطء  اآلليات  هذه  تتسم  الشكاوى،  وتقديم 

تأخريها بأهميتها لدى الشايك. وهناك غياب واضح ألي اجراءات مامثلة وفقاً ألدوات الحامية 

الخاصة باالجئني. ومتثل خربة النزوح يف شامل أفريقيا فرصة ملراعاة الكيفية التي ميكن بها 

تعزيز آليات الحامية الدولية واإلقليمية لضامن عدم تقويض حدود النطاق والتنفيذ ألهداف 

الحامية الكلية التي جاءت هذه اآلليات من أجلها.

ة ومرشحة لنيل درجة دكتوراه  متارا وود tamara.wood@unsw.edu.au هي ُمحاضرِ

www.unsw.edu.au بجامعة نيو ساوث ويلز

 ١.  انظر “من وّقع عىل أي قسم، ملحق نرشة الهجرة القرسية حول اإلسالم وحقوق اإلنسان والنزوح” 
www.fmreview.org/ar/human-rights

http://tinyurl.com/1951-Refugee-Convention-Ar  .٢
http://tinyurl.com/1969-OAU-Convention-Ar  .3

4.  اتفاقية الالجئني لعام 1951، مادة 1 (و)
5.  اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 1969، مادة 1 (4) (هت) 

واتفاقية الالجئني لعام 1951، مادة 1 (ج) (5)
6.  خالصة اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني رقم 68 (1992)

 www.brookings.edu/fp/projects/idp/resources/GPArabic.pdf 7.  انظر
http://tinyurl.com/Kampala-Convention-Ar  .8

تنطبق اتفاقية الالجئني لعام ١95١، إىل جانب 

بروتوكول ١967 الخاص بها، عىل أي شخص “ ....

بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد 

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إيل 

السياسية، خارج  آرائه  أو  اجتامعية معينة  فئة 

بسبب  يريد  ال  أو  يستطيع،  وال  جنسيته،  بلد 

البلد”  ذلك  بحامية  يستظل  أن  الخوف،  ذلك 

لهذا  املستوفون  واألشخاص   .((٢) (أ)   ١ املادة 

عدد  من  ويستفيدون  الجئون  هم  التعريف 

الحق  ذلك  يف  مبا  لالتفاقية،  وفقاً  الحقوق  من 

يف العمل والتعليم والسكن، عالوة عىل الحامية 

من اإلعادة القرسية، التي ُيقصد بها رد الشخص 

املكان الذي تكون فيه حياته أو حريته مهددتني 

(املادة 33)٢. 
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رجل تونيس يعيد جوازات السفر إىل الجئني بنغالديشيني الذين احتجزهم الجيش التونيس وقت عبورهم الحدود.


