
6 نرشة الهجرة القرسية 54إعادة التوطني6

فرباير/ شباط 2017 www.fmreview.org/ar/resettlement

حـل مـن خـالل التوطـني يف بلـد ثالثـة، بل بسـبب ضعـف وعدم 
كفايـة االسـتجابة الدوليـة الحاليـة. وهنـاك حاجـة ماسـة لتقديم 
مزيـد مـن التمويـالت املوثـوق ومزيـد مـن دول إعـادة التوطـني 
ومزيـد مـن حصص الالجئـني )الكوتا) مع رضورة أن تشـتمل عىل 

مزيـد من املسـتفيدين.

عـودة  تـرى  أن  للهجـرة  الدوليـة  املنظمـة  دواعـي رسور  ومـن 
الرتكيـز عـىل إعـادة التوطـني، فبعد قمـة القادة حـول الالجئني يف 
سـبتمرب/أيلول 2016 ونظـراً للعمل الحايل املبـذول يف بناء العقود 
الدوليـة  الالجئـني واملهاجريـن، تسـتمر املنظمـة  العامليـة حـول 
للهجـرة يف حـث الدول عىل مامرسـة القيادة بـكل عطف وتراحم 
وكـرم تجـاه الالجئـني واملهاجريـن املسـتضعفني الذيـن يحتاجـون 

للحاميـة بشـتى أنواعهـا ومنهـا عـن طريـق إعـادة التوطني. 

أمـراً محصـوراً  التوطـني  إعـادة  ليـس  املطـاف،  نهايـة  ويف 
مـن  أنَّـه  ومـع  واإلجـراءات.  والعمليـات  الربامـج  بإقامـة 
األحيـان  بعـض  يف  األرواح  لحاميـة  ُتنَتهـُج  التـي  الطـرق 
فهـي دامئـاً وأبـداً سـبب يف توفـري الحاميـة الدوليـة للنـاس 
مبـا يغـري مسـار حياتهـم، هـؤالء النـاس الـذي مـا هـم يف 
النهايـة إال بـرش يف أمـس الحاجـة للمسـاعدة. ونحـن مـن 
جهتنـا بصفتنـا مزاولـون ملهـام تقديـم الحاميـة، علينـا أن 
نحـو  حياتهـم  تغيـري  مسـاعدة  يف  جهدتـا  قصـارى  نبـذل 

األفضـل.
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إعادة توطني الالجئني املجريني يف عام 1956 
أماندا سيليني

يف الذكرى 60 لالنتفاضة املجرية، يجدر التأمل يف الجهود التي ُبِذلت إلعادة توطني الالجئني فتلك الجهود 
تثبت أنَّ الجدال الدائر حول كيفية املساعدة غري محدودة بزمان ما.

إثر قمع االنتفاضة التي حدثت يف املجر يف أكتوبر/ترشين األول 
يف عام 1956، فرَّ 180 ألف مواطن مجري إىل النمسا و20 ألفاً إىل 
يوغوسالفيا. وكانت االستجابة ملن فروا يف تلك الفرتة منهم واحدة 
حلول  عن  للبحث  الدويل  التضامن  يف  النجاح  حاالت  أكرث  من 
للهجرة القرسية، إذ نتجت هذه الجهود الدولية عن إعادة توطني 

قاربت 180 ألف مجري يف 37 بلداً خالل ثالث سنوات. 

وكانـت املجـر يف نهايـة عـام 1949 قـد أقامت ما يسـمى بالسـتار 
الحديـدي عـىل طـول حدودها مع النمسـا وشـيََّدت عليه أسـيجة 
مـن األسـالك الشـائكة القاتلـة، ونصبـت أبراجـاً للمراقبـة وزرعت 
األلغـام األرضيـة - وكل ذلك يف بداية الحـرب الباردة - بهدف منع 
املواطنـني املجريـني مـن الهـرب إىل الغـرب. وبني شـهري مايو/أيار 
وأكتوبر/ترشيـن األول لعـام 1956، أزالـت املجـر معظـم الحـدود 
اندلعـت  ثـم  التـي سـبق أن وضعتهـا.  املاديـة وحقـول األلغـام 
ين بالنزوح إىل  االنتفاضـة املجريـة. وخـالل أيام، بدأت أفـواج الفارِّ
النمسـا التـي أبـدت انفتاحاً ورغبـة يف الرتحيـب بالالجئني وإضفاء 
صفـة الالجـئ عليهـم تلقائيـاً ملجـرد أنَّهم مجريـون وفقـاً التفاقية 
الالجئـني لعـام 1951. ثـم شـعر وزيـر الداخليـة النمسـاوي آنذاك 
أوسـكار هيلمـر بخـوف تجـاه قـدرة حكومتـه عـىل التعامـل مـع 
األعـداد الكبـرية مـن األشـخاص الذين بـدؤوا يندفعون إىل النمسـا 

فجـأًة مـن املجر فقدم مناشـدة رسيعـة إىل األمم املتحـدة وبعض 
الـدول األخـرى مـن أجل تقديـم املسـاعدة لبالده.

ويف الخامـس مـن نوفمرب/ترشيـن الثـاين، أرسـل هيلمـر برقيـة إىل 
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني التي ُأنِشـَئت 
العابـرة  اللجنـة  إىل  برقيـة  أيضـاً  وأرسـل  حديثـاً  الوقـت  ذلـك 
للحكومـات الخاصـة بالهجـرة األوروبيـة )التـي أصبح اسـمها اآلن 
الدوليـة للهجـرة) يتقـدم فيهـا بطلـب خـاص بتقديـم  املنظمـة 
الدعـم املـايل للنمسـا معرباً عـن أملـه بإمكانية إعـادة نقل معظم 

الالجئـني إىل بلـدان ثالثـة: 

»باإلضافـة إىل ذلـك، نطلـب بإلحـاح القبـول املؤقـت ألكـرب عـدد 
ممكـن مـن هؤالء الالجئـني يف الـدول األوروبية وتناشـد الحكومة 
الفدراليـة الجميـع يف إبـداء شـعور التضامن يف مسـاعدة الالجئني، 

ذلـك الشـعور الـذي طاملـا رأينـاه يف املايض.«

السـامية  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  أرسـلت  نفسـه،  اليـوم  ويف 
لشـؤون الالجئـني نـداًء إىل 20 دولـة عضـو يف اللجنـة التنفيذيـة 
لصنـدوق الالجئـني يف األمـم املتحـدة مؤكـدة عـىل أهميـة إبـداء 

التضامـن مـع الالجئـني ومـع النمسـا.
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الجئون مجريون يف النمسا يستقلون القطار املتجه نحو سويرسا بلد لجوئهم الجديد، يف عام 1956.  أرشيف األمم املتحدة

التي  املساعدة  عىل  ُيواَفق  سوف  النمسا  حكومة  وبرأي  »برأينا 
مع  تعاطفها  الحكومات  أبدت  ما  إذا  جداً  مهم  أثر  لها  سيكون 
اللجوء  بإعطاء  األقل  عىل  توافق  وسوف  املجري  الشعب  محنة 
املوقت ألكرب عدد ممكن من الالجئني وبذلك ُيطَلُب إىل حكومتكم 
بإلحاح أن تنظر بعني االعتبار هذه  اإلمكانية باإلضافة إىل توفري 
الدعم املايل لهؤالء الالجئني. وخدمات هذا املكتب متاحة لتقديم 

املساعدة يف االختيار«

أما عن الجمعية العامة لألمم املتحدة التي كانت منشغلة يف ذلك 
الوقت بأزمة قناة السويس فطلبت املساعدة مع أنها مل تذكر خيار 
الثاين.  نوفمرب/ترشين   21 لغاية  بالتحديد  الالجئني  توطني  إعادة 
واستمر ممثل النمسا يف األمم املتحدة بإرسال نداءات املساعدة 

خالل  من  الثاين  نوفمرب/ترشين  لغاية 
قدمها  التي  املبارشة  اإلضافية  النداءات 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  خالل  من 
السامية  املتحدة  ــم  األم ومفوضية 
القرارات  خالل  ومن  الالجئني  لشؤون 
لألمم  العمومية  الجمعية  اتخذتها  التي 

املتحدة.

الثاين،  نوفمرب/ترشين  من  السابع  ويف 
طائرة  الفرنيس  األحمر  الصليب  أرسل 
محملة باملستلزمات الطبية إىل العاصمة 
عىل  الجئني  وأحرضت  فيينا  النمساوية 
نوفمرب/ من  الثامن  ويف  ذاتها.  الطائرة 
القطارات  أوىل  بــدأت  الثاين،  ترشين 
إىل  الجئ   400 من  أكرث  لَِتقلَّ  تتحرك 
السويد  من  الحافالت  وبدأت  سويرسا. 
من  اإلضافية  القطارات  من  وغريها 
بلجيكا وهولندا تنقل الالجئني يف التاسع 
 28 وبحلول  الثاين.  نوفمرب/ترشين  من 
الدول  الثاين، وصل عدد  نوفمرب/ترشين 
أعــادوا  ممن  دول  تسع  إىل  املشاركة 
توطني ما يقارب 21669 الجئ، وبحلول 
عدد  بلغ  األول،  ديسمرب/كانون   31
املنقولني من خارج النمسا 92950 الجئاً 
اإلجاميل حول  الدول  وبلغ عدد  مجرياً. 
العامل 37 دولة ممن أعادوا توطني قرابة 

180 ألف مجري. 

التي  ــدول  الـ أوىل  السويد  وكــانــت 
توطني  إلعادة  التضامن  لنداء  استجابت 

الالجئني املجريني من النمسا بعد بضعة أيام من اندالع االنتفاضة 
هناك. وكان يف السويد أيضاً سياسيون وطنيون يطلقون الحمالت 
ضمن منظومة األمم  املتحدة ليحثوا الدول األخرى عىل استقبال 
الرنويج فقد  أما  الصعبة‘.  ’الحاالت  فيهم  الالجئني مبن  مزيد من 
فضلت املراقبة واالنتظار ورؤية ما تؤول إليه األحداث قبل تقديم 

االلتزام بتوفري املساعدات املالية للنمسا. 

السويد
وزيرة  اتخذت  الثاين،  نوفمرب/ترشين  من  السادس  حلول  مع 
املساعدات والهجرة ُأواَل لينديشرتوم السويدية قراراً بإعادة توطني 
الالجئني املجريني يف بالدها.  ويف اليوم الثاين، أقيمت االتصاالت مع 
املخيامت يف النمسا من أجل تنسيق عملية االختيار وُأرِسَل وفد 
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سويدي لهذا الغرض. وبدأ مجلس العامل يف التخطيط لعملية 
االختيار باإلضافة إىل استقبال هؤالء األشخاص املعاد توطينهم. 
بالقطار  اً  ويف 12 نوفمرب/ترشين الثاين، انتقل 73 طفاًل و30 أمَّ
توجهت  تاله،  الذي  اليوم  ويف  السويدية،  ماملو  إىل  فيينا  من 

حافالت محملة بالرجال املجريني نحو السويد.

ويف 15 نوفمرب/ترشين الثاين، واجهت املفوضية السامية لألمم 
الالجئني.  حصة  لزيادة  جديداً  طلباً  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
وتزامن ذلك مع نداءات شعبية وإعالمية لتقديم الدعم لعدد 
 21 ويف  السويد.  إىل  بالقدوم  لهم  والسامح  الالجئني  من  أكرب 
مجري  الجئ  ألفي  توطني  إعادة  تقرر  الثاين،  نوفمرب/ترشين 
إضايف. ثم ُرِفَع سقف الحصص الخاصة بالالجئني يف 7 ديسمرب/

كانون األول ثم يف 8 فرباير/شباط 1957. 

نوفمرب/ترشين  لينديشرتوم، يف 23  الوزيرة  أنَّ  لالهتامم  واملثري 
السويد لالجئني  الثاين، تحدثت إىل األمم املتحدة حول سياسة 
من  املتوخاة  الفائدة  مالحظة  باملجريني  يتعلق  فيام  خاصة 
لدى كل  يكون  أن  وقالت يجب  واملرىض.  السن  كبار  استقبال 
حاجة  إىل  باإلضافة  الصعبة  الحاالت  ملساعدة  حافز  الــدول 
ميكن  أنَّه  تعتقد  التي  األشخاص  استقطاب  إىل  أصاًل  السويد 
إدماجهم بسهولة يف سوق العمل. »وأفضل يشء ميكن إعطاؤه 
عام  وبنهاية  والوظيفة«.  »الفرصة  هو  توطينه«  املعاد  لالجئ 
 7300 السويد  يف  توطينهم  املعاد  املجريني  عدد  وصل   ،1958

الجئ.

الرنويج
مل تتخذ الرنويج مساراً رسيعاً برسعة الدول األخرى بل كانت أبطأ 
يف السامح بإعادة التوطني مقارنة بغريها من البلدان وفضلت 
االنتظار واملراقبة لتعرف كيف ستؤول إليه األمور. وبعد ثالثة 
ص  أيام من الغزو السوفييتي، يف 27 أكتوبر/ترشين األول، ُخصَّ
70 ألف كرونة نرويجية إلغاثة الطوارئ لالجئني املجريني الذين 
بدؤوا يتوافدون عىل النمسا. وخالل األسبوع األول من نوفمرب/
ترشين الثاين، صدرت تقارير بطلب من الحكومة من مندوبها 
الدائم يف جنيف تقول إنَّ الوضع يف امليدان مل يكن واضحاً بعد، 
وكان االعتقاد السائد أنَّ غالبية الالجئني أرادوا أن يبقوا قريبني 
االعرتاف  ورغم  املطاف.  نهاية  يف  عودتهم  أمل  املجر عىل  من 
السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  من  جاءت  التي  بالطلبات 
توطني  إعادة  برضورة  النمساوية  والحكومة  الالجئني  لشؤون 
الالجئني مبارشًة، ورغم تزايد زخم الرأي العام يف الرنويج الداعم 
لقضية الالجئني، كانت املشورة املقدمة إىل الحكومة تقتيض بأن 
أي  يف  لالجئني  املالية  املساعدة  تقديم  عىل  مساعدتها  تقتر 

مكان كانوا، مبعنى آخر يف النمسا. 

ثم احتدم النقاش يف الربملان الرنويجي يف يومي 16 و26 نوفمرب/
ترشين الثاين حول مقدار اإلنفاق املخصص لوضع الالجئني. وحثَّ 
الحذر  توخي  عىل  واحد  شخص  باستثناء  الربملان  أعضاء  جميع 
وضبط النفس واالنتظار لرؤية ما تؤول إليه األوضاع. ثم جاء نداء 
مبارش آخر من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
نوفمرب/  30 يف  مجدداً  النقاش  فاحتدم  التوطني،  إعادة  يطلب 
يف  الناس  مساعدة  بني  املوازنة  رضورة  عىل  وأكد  الثاين  ترشين 

النمسا وإعادة توطينهم يف الرنويج. 

وخالل اجتامع ُعِقَد يف 6 ديسمرب/كانون األول بني وزارة الشؤون 
آنذاك إلعادة توطني الالجئني  االجتامعية واملجلس امُلنَشئ حديثاً 
املجر يف الرنويج، لوحظ أنَّ السويد كانت تستقبل 100-130 الجئ 
يومياً إلعادة توطينهم عىل أمل استقطاب مائة الجئ إىل الرنويج 
 13 حلول  ومع  األول.  ديسمرب/كانون  نهاية  مع  توطينهم  إلعادة 
الالجئني  أفــواج  أوىل  بدأت   ،1956 لعام  األول  ديسمرب/كانون 
ُتنَقل إىل الرنويج. وبحلول نهاية عام 1957، وصل عدد  املجريني 
املجريني املعاد توطينهم يف الرنويج 1500 الجئ مبن فيهم مرىض 

السل وعائالتهم. 

التي شهدتها السويد والرنويج يف عام  النقاشات املحتدمة  وهذه 
عندما   ،2015 عام  يف  حدثت  التي  الحوارات  بتلك  تذكرنا   1956
كانت البلدان يف أوروبا تسعى إىل االستجابة إىل التدفق املفاجئ 
لالجئني وطالبي اللجوء إليها. فكان رد فعل السويد يف عام 2015 
بالرسعة التي استجابت بها لتلك الظاهرة املجرية يف عام 1956. 
الدول  يف  والوحيدة  األوىل  الدولة  كانت  أملانيا  إىل  إضافة  فهي 
إىل  بالدخول  اللجوء  وطالبي  لالجئني  سمحت  التي  األوروبية 
بالدها حتى قبل أن توقفهم وتسألهم إذا كان لديهم القدرة عىل 
البداية حواراً  أقامت يف  فقد  املقابل،  الرنويج، يف  أما  ال.  أم  ذلك 
السنوية  الحصة  زيادة  ومزايا  فوائد  عن  لتتحدث  موسعاً  محلياً 
أجل  من  تخصصها  أن  التي ميكن  املواقع  وبعض  التوطني  إلعادة 
السوريني وموازنة ذلك مع االكتفاء بالتربع باملال للبلدان املجاورة 
لسوريا التي تستضيف أكرب مخيامت الالجئني قبل أن تتوصل إىل 
قرار بشأن زيادة حصتها من إعادة التوطني من جهة وتوفري املال 

والتربع به من جهة أخرى.

كثرية  سنوات  مضت  والرنويج،  السويد  خربات  لنا  توضح  فكام   
لتدفقات  لالستجابة  كيفية  التضامن وأفضل  الحوارات حول  لكّن 

الالجئني وطالبي اللجوء ما زالت كام هي مل تتغري.
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