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جنوب رشق آسيا والتحرر من أوهام إعادة التوطني
سيباستيان موريتي 

يف حني ُتعدُّ إعادة التوطني حاًل ال ُيلجأ إليه إال يف ظروف استثنائية، كانت إعادة التوطني يف جنوب رشق 
أسيا وما زالت وستبقى الحل الدائم األهم لالجئني. 

كانــت إعــادة التوطــني يف مرحلــة زمنيــة ســابقة الحــل ’املفضــل‘ 
ــني منتصــف الســبعينيات  ــا ب ــدة م ــني. ففــي الفــرتة املمت لالجئ
ــاًم  ــني دوراً مه ــادة التوط ــت إع ــعينيات، مثَّل ــف التس إىل منتص
وكانــت بلــدان اللجــوء األول الرئيســية يف املنطقــة متمثلــة 
بتايلنــدا وماليزيــا وإندونيســا التــي أتاحــت خيــار اللجــوء 
وفيتنــام  والوس  كمبوديــا  مــن  القادمــني  لالجئــني  املؤقــت 
ــة  ــث. ويف نهاي ــد ثال ــم يف بل ــادة توطينه ــة اإلرساع يف إع رشيط
ــخص يف  ــف ش ــون و315 أل ــة ملي ــني قراب ــد توط ــاف، أعي املط
ــي  ــف فيتنام ــم 650 أل ــاف إليه ــامل، يض ــداً يف الع ــوايل 30 بل ح
ــن  ــة ضم ــات املتحــدة األمريكي ــم يف الوالي ــد توطينه ــن أعي مم

ــم.  ــل املنتظ ــج الرحي ــار برنام إط

ومــع أنَّــه مــا مــن شــك يف الــدور املحــوري الــذي مثلتــه إعــادة 
ــدو- ــني الهن ــة الالجئــني ويف حــل أزمــة الالجئ التوطــني يف حامي

صينيــني، فقــد ثبــت، وفقــاً للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 
لشــؤون الالجئــني أنَّ حجــم العمليــات »كان لــه أثــر ســلبي عــىل 
الالجئــني وعــىل بعــض املفهومــات األساســية للحاميــة الدوليــة«. 
ــي  ــادة التوطــني الت ــود إع ــت جه 1وعــىل وجــه الخصــوص، مثل

بذلتهــا الــدول الغربيــة يف الســنوات األوىل مــن األزمــة دوراً 
مهــاًم يف ظاهــرة ’إعيــاء الرأفــة‘ التــي دفعــت تلــك الــدول 
ذاتهــا إىل تبنــي مزيــد مــن التدابــري التقييديــة يف النصــف األول 
مــن الثامنينيــات. وبغيــاب ضامنــات اســتضافة الالجئــني يف 
إقليمهــا، عمــدت دول اللجــوء األول يف املنطقــة بدورهــا إىل 
ــوء  ــة اللج ــح صف ــة من ــني رافض ــه الالجئ ــا بوج ــالق حدوده إغ
ــني  ــادت الالجئ ــن البحــر وأع ــني م ت القادم ــل صــدَّ ــت، ب املؤق
ــاً  ــل خرق ــام ميث ــة، في ــم األصلي ــا إىل بلدانه ــوا إليه ــن وصل الذي

ــة.  ــدأ عــدم اإلعــادة القرسي ملب

وَخُلَصــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني 
تبنــي مقاربــة عامــة إلعــادة  قــرار  أّن  نتيجــة مفادهــا  إىل 
ــدة  ــا املمت ــرق »ظالله ــدة ط ــت« بع ــة »ألق ــني يف املنطق التوط
ــربأي  ــة.«2 ف ــيلة للحامي ــادة التوطــني كحــل وكوس ــىل دور إع ع
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، مثَّــل 
ــري  ــني مُلهجَّ ــادة التوط ــح إع ــام 1979 ملن ــذ يف ع ــرار املتخ الق
القــوارب الفيتناميــني الواصلــني إىل شــواطئ جنــوب رشق آســيا 
مــة لخــروج  »‘عامــل جــذب‘ ســاهم يف ظهــور موجــة غــري منظَّ

النــاس وارتفــاع أعــداد املغادريــن لبالدهــم ألســباب اقتصاديــة 
واجتامعيــة وليــس ألســباب تعرضهــم لالضطهــاد«. ولذلــك، 
ــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني  اقرتحــت املفوضي
إعــادة النظــر يف إعــادة التوطــني كحــل محصــور عــىل حــاالت 
معينــة مــن حــاالت الحاميــة، مالحظــًة أنَّــه »مــن الحكمــة 
تجنــب نــوع الربنامــج املؤســس للتعامــل مــع الفيتناميــني«  
حيــث ُبِذلــت الجهــود إلعــادة توطــني جميــع أفــراد مجموعــة 
لألمــم  الســامية  املفوضيــة  وتعتقــد  الالجئــني.  مــن  معينــة 
املتحــدة لشــؤون الالجئــني أنَّ مثــل هــذه التدابــري ســتقود 
سياســاتها  تشــديد  إىل  التقليديــة  التوطــني  إعــادة  بلــدان 
التقييديــة.3 وســاهمت هــذه التطــورات مســاهمة كبــرية يف 
إحــداث نقلــة نحــو العــودة الطوعيــة كحــل مفضــل ملشــكالت 

الالجئــني يف النصــف األول مــن الثامنينيــات.

ومــع نهايــة الثامنينيــات، كان مــن الواضــح أنَّ مــا بــدأ بخــروج 
الجئــني فــروا مــن اضطهــاد الحكومــة الشــيوعية يف فيتنــام 
تطــور إىل موجــة ضمــت يف معظمهــا مهاجريــن اقتصاديــني 
مدفوعــني برغبــة يف إعــادة التوطــني شــبه املضمــون يف البلــدان 
الغربيــة. ورداً عــىل ذلــك، ظهــرت خطــة العمــل الشــاملة بشــأن 
 1989 يونيو/حزيــران  يف  وُتبنِّيــت  الهندو-صينيــني  الالجئــني 
لوضــع حــد لخــروج الجئــي القــوارب الفيتناميــني لتكــون وفقــاً 
لزعــم البعــض املبــادرة الدوليــة األوىل الســتجابة إىل ظاهــرة 
’الهجــرة املختلطــة‘. وجــاءت هــذه الخطــة بإجــراء خــاص 
بتحديــد صفــة الالجــئ عــىل املســتوى اإلقليمــي بهــدف التمييــز 
ــخ  ــد تاري ــني بع ــني الواصل ــني والالجئ ــن االقتصادي ــني املهاجري ب

معــني. 

وكان الهــدف مــن هــذه الخطــة يف واقــع الحــال توجيــه حــاالت 
املغــادرة مــن خــالل برنامــج الرحيــل املنظــم و«الحــد مــن 
أحقيــة ]مــا تبقــى منهــم[ يف إعــادة التوطــني كالجئــني معــرتف 

بهــم.«4 

ــال  ــا مث ــىل أنَّه ــاملة ع ــل الش ــة العم ــار إىل خط ــني يش ويف ح
ــركات  ــع التح ــل م ــة يف التعام ــة املتبع ــة اإلقليمي ــد للمقارب جي
ــدويل  ــع ال ــظ أنَّ املجتم ــني، فيالح ــن والالجئ ــرية للمهاجري الكب
مثَّــل دوراً محوريــاً يف إنجــاح املبــادرة. وبالفعــل، تقــرر أنَّ 
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جميــع الواصلــني إىل بلــدان العبــور قبــل انتهــاء املوعــد النهــايئ 
ــم  ــىل أنه ــم ع ــرتف به ــن اع ــده مم ــني بع ــة إىل الواصل باإلضاف
الجئــون مــن خــالل إجــراء تحديــد وضــع اللجــوء ســوف 
يعــاد توطينهــم برسعــة. أمــا الذيــن تبــني أنهــم ليســوا الجئــني 
فوجــب إعادتهــم إىل بلدهــم »ويفضــل أن تكــون عودتهــم 
ــق  ــة تطبي ــع إمكاني ــاملة، م ــل الش ــة العم ــق خط ــاً« وف طوع
تدابــري أخــرى متصــورة عنــد الــرضورة. وإجــامالً، أعيــد توطــني 

ــاملة. ــل الش ــة العم ــار خط ــن إط ــي ضم ــف فيتنام 80 أل

الوضع الحايل
مــع أنَّ عــدد الالجئــني يف جنــوب رشق آســيا أقــل مــام كان 
عليــه خــالل األزمــة الهندو-صينيــة، ورغــم االزدهــار الــذي 
ــادة التوطــني يف  ــي إع ــة تشــهده، بق ــدأت بعــض دول املنطق ب
جنــوب رشق آســيا الحــل الدائــم األكــرث تفضيــاًل. أمــا االندمــاج 
ــو غــري مطــروح كحــل باســتثناء بعــض املجموعــات  املحــيل فه
ــع  ــة م ــة وثيق ــط إثني ــع برواب ــي تتمت ــاس الت ــن الن ــة م الخاص
ــا  ــادراً م ــة فن ــودة الطوعي ــا بالنســبة للع ــني. أم الســكان املحلي
يكــون حــاًل متصــوراً. وقــد أعيــد توطــني 100 ألــف الجــئ مــن 
ــذ  ــد من ــني يف تايلن ــامت الالجئ ــن مخي ــوا م ــن قدم ــار مم ميامن
ــاس مــن  ــري مــن الن عــام 2004 خاصــة بعــد إعــادة توطــني كث
ماليزيــا خــالل املــدة ذاتهــا مــا ميثــل جــزءاً غــري متناســب مــن 
ــف  ــام 2009، تضي ــذ ع ــني. ومن ــادة التوط ــي إلع ــد العامل الجه
ــة  ــور الطارئ ــق العب ــات ملراف ــالث آلي ــن ث ــدة م ــني واح الفليب
ــه  ــور يســمح لالجئــني باملكــوث في ــارة عــن مركــز عب وهــي عب
ــوء  ــالد اللج ــم أو يف ب ــاء يف بالده ــم البق ــن مبقدوره إذا مل يك
ــم يف  ــادة توطينه ــني إع ــة إىل ح ــق بالحامي ــباب تتعل األوىل ألس
ــوب  ــة خاصــة يف جن ــة أهمي ــث. وتكتســب هــذه اآللي ــد ثال بل
ــوب  ــة دول جن ــة إىل رابط ــا املنتمي ــر بلدانه ــيا إذ ُتظِه رشق آس
رشق آســيا )آســيان) كراهيــة كبــرية لعــرض اللجــوء عــىل النــاس 
القادمــني مــن دول آســيان األخــرى مــن مبــدأ عــدم التدخــل يف 
الشــؤون الداخليــة لتلــك الــدول، وهــو مــن املبــادئ املحوريــة 

ــم. ــة يف اإلقلي املتبع

ويف ســياق مــا يســمى بأزمــة خليــج البنغــال وبحــر أندامــان يف 
عــام 2015، وّفــرت ماليزيــا وإندونيســيا مجــدداً املــأوى املؤقــت 
لألشــخاص القادمــني مــن البحــر عــىل رشط حصولهــم عــىل حــل 
دائــم خــالل عــام واحــد. وســيكون هــذا الحــل بطبيعــة الحــال 
ــن ال  ــا مم ــن الروهينغي ــئ م ــة 600 الج ــني لقراب ــادة التوط إع

ميكــن إعادتهــم إىل ميامنــار. 

واألمــر املثــري لالهتــامم أّن بلدانــاً مثــل الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة وغانــا أعلنــت عــن إمكانيــة توطينهــا لبعــض الجئــي 

الروهينغيــا مــع أّن هــذا الخيــار مل تدعمــه املفوضيــة الســامية 
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني لعــدة أســباب منهــا خشــيتها 
ــن  ــني م ــدو صيني ــني الهن ــة الالجئ ــا يف أزم ــوء تجربته ــىل ض ع
يف  يتســبب  جــذب  عامــل  يصبــح  ســوف  الخيــار  هــذا  أنَّ 
تفاقــم املشــكلة بتشــجيع مزيــد مــن النــاس عــىل الرحيــل. 
ــه يف ســياق منطقــة جنــوب رشق آســيا ونظــراً  كــام تصــورت أنَّ
ابتــداع حلــول  ملحدوديــة عــدد األشــخاص املعنيــني ميكــن 
ــة  ــل املهاجــر يف دول ــة العام ــح األشــخاص صف ــل من ــة مث خالَّق
اللجــوء. لكــنَّ هــذا الخيــار تســتبعده الــدول املعنيــة مــا يــرتك 

ــي. ــل املتبق ــدداً الح ــني مج ــادة التوط إع

 morettiseb@gmail.com سيباستيان موريتي 
زميل أول، مركز الهجرة العاملية، معهد 

الدراسات العليا يف الدراسات الدولية واإلمناء 
 http://graduateinstitute.ch/gmc
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 1995: بحثاً عن الحلول، مطبعة جامعة أكسفورد 
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قيمة التَّعلم 

يأيت متويل نرشة الهجرة القرسية بالكامل من التربعات 

واملَِنح مبا فيها تربعات األفراد من جموع القرَّاء. فهل ميكنك 

املساهمة يف دعم النرشة واستمرارها لتمكينها من نرش 

التعلم من خالل مشاركة املعارف والخربات؟

أي تربع مهام كان بسيطاً سيساهم يف دعم النرشة. لألفراد، 

نقرتح أن يكون التربع السنوي 30 جنيهاً إسرتلينيا أو ما يعادل 

37 دوالراً أمريكياً أو 35 يورو. ميكنكم التربع من خالل 

املوقع التايل اآلمن للدفع عىل اإلنرتنت:

 http://bit.ly/supportFMR

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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