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هَ ْمسا فيجاراجافان hamsa@aratrust.in
َب َل ِفي ساكسينا pallavi@aratrust.in

ً
َّإن يف َ
ترك َم ْس َعى تجريد جامع ٍة من صفتها َّ
الهشة أصال ،يف بيئ ٍة مرشوع الهجرة واللجوء ،يف ِد ْلهي
ً
ً
ً
ً
َّ
معادي ٍة لالجئني أصال ،دروسا كثرية ق ِّيمة .فأ َّولها ،أنه ال ب َّد من
www.migrationandasylumproject.org
قاصدٌ إىل توجيه الدول
أن نتذ َّكر َّأن رشط إسقاط صفة الالجئ ِ
املضيفة التي تق ِّر ُر إعادة جامع ٍة من الالجئني ،إىل ْ
أن تفعل ذلك UNHCR (2003) ‘Guidelines on International Protection: Cessation .1
بحيث تلتزم باإلنسانية واملسؤولية ،وبصونِ الكرامة .وأما املفوضية of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention
َّ
َ ْ
َّ
’)relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،فابتداؤها هذه السياسة (مبادئ توجيه َّية يف الحامية الدولية :إسقاط صفة الالجئ يف ِّ
ظل املادة (1ج) ( )5و()6
أم ٌر غري مسبوقٍ  ،ويف هذه الحالة ،ال ُمس ِّو َغ له البتَّة ،فال البالد من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام ( 1951رشوط «ظروف إسقاط صفة الالجئ»)
أن اقرتاح www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
املضيفة طلبت منها ذلك وال حكومة ميامنار .وثانيهاَّ ،
Office of the High Commissioner for Human Rights ‘Myanmar: UN .2
ٌ
إسقاط الحامية يف حال ٍة ليس فيها خيار ٌ
ات قابلة للتطبيق إلعادة expert expresses alarm at escalating conflict, calls for civilian protection’,
الالجئني أو االندماج أو إعادة التوطني -كام هي حال السواد 18 January 2019
الشن يف الهند وماليزيا -هو ضدُّ ا ُملهمة (ميامنار :يعرب خب ٌري من األمم املتحدة عن جزعه من اشتداد ال ِّنزاع ،ويدعو إىل حامية
األعظم من شعب ِّ
ِ
َّ
املدنيني) bit.ly/OHCHR-Myanmar-180119
األساسية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،أال See Human Rights Watch World Report 2019 – Myanmar: .3
وهي الحامية .وأخرياً ،يجب أن تكون إعادة الالجئني التي تقودها Events of 2018, 17 January 2019
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني طوعي ًة ال أمر (التقرير العاملي لعام  - 2019ميامنار :أحداث عام )2018
َْ
www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/burma
فيها ،إذ َّ
إن القول بأن العود َة هي الخيار الوحيد ،وأن الذين UNHCR ‘UNHCR says ethnic Chin refugees may require continued .4
ُ
يحها املفوضية السامية international protection as security situation worsens in Myanmar’, 14
يختارون البقاء سيفقدون الحامية التي ت ِت ُ
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،هو أمر بالحقِّ مناف لتخيري May 2019
ٍ
ٌ
(تقول املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني َّإن الجئي جامعة ِّ
الشن العرقية
الالجئني ،ولو مل ُتس َقط السياسة واستم َّرت ،لكانت هي واإلعادة قد يحتاجون إىل مزي ٍد من الحامية الدولية ،مع ازدياد سوء األحوال يف ميامنار)
bit.ly/UNHCR-Chin-Myanmar-140519
القرسية شيئاً واحداً.

إعادة الالجئني إعاد ًة ُت َصان فيها كرامتهم

كريي هو ُلواي

للروهينغيا يف بنغالديش وللسور ِّيني يف لبنان ،تو ُّقعات مختلفة يف ماه َّية ما تقتضيه اإلعادة التي ‘ ُت َصان
فيها الكرامة’.
تظهر املتط َّلبات التي تقتضيها العودة الطوعية ليك ‘ ُت َصان فيها الكرامة يف الواقع ،وال ُّ
تنفك املناقشات تدور حول الرشوط التي
ً
ُ
الكرامة’ ظهوراً مستمراً يف السياسات اإلنسانية واملبادئ التوجيهية ُيحت َُاج إليها لتكون العودة عودة ت َصان فيها الكرامة.
اإلنسانية منذ آواخر مثانين َّيات القرن العرشين .فعىل سبيل املثال،
تنص املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل التي بدأت يف عام فال ُتش َّكل الكرامة من خالل الثقافة فحسب ،بل أيضاً من خالل
ُّ
امح للنازحني داخلياً ‘بالعودة طوعياً ،عود ًة تجارب الناس وما يتط َّل َ
ثم َّإن
عون إليه قبل التهجري ويف أثناءهَّ .
وب َّ
 ،1998عىل ُو ُج ِ
الس ِ
آمن ًة ُت َصان فيها الكرامة ،إىل أماكن إقامتهم املعتادة’ .وجاء يف إعادة الناس املترضرين الذين ف ُّروا من الحرب ،مثل السوريني يف
دليلٍ صدر عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف لبنان ،وإعادة َمنْ ف ُّروا من االضطهاد والتمييز ،مثل الروهينغيا يف
عام  2004محوره أنشطة اإلعادة إىل البلد األصيل وإعادة اإلدماج ،بنغالديش ،ستبدوان مختلفتَني ال َّ
شك.
ٌ
تعريف للعودة الطوعية فقيل فيها إ َّنها ‘عودة الالجئني إىل بلدهم
ً
ً
ً
ً
ُ
األصيل عودة ُح َّرة طوعية آمنة ت َصان فيها الكرامة’ .ومع ذلك ،ويف خالل العام املايض ،مل يزل ُير َّو ُج ،أكرث فأكرث ،إلعادة الالجئني
ال يرد يف أيِّ وثيق ٍة رصاح ًة معنى إعادة الالجئني التي ُت َصان فيها إىل البلد األصيل ،من حيث هي ٌّ
حل ملسألة لجوء الروهينغيا
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والسوريني .واستناداً إىل عملٍ ميدا ٍّين جرى يف بلدين مضيفني
رئيس َّيني ،أي بنغالديش ولبنان ،بني شهر مارس/آذار وأغسطس/
آب من عام  1،2018يظهر َّأن هناك أربعة رشوط أساسية ال بدَّ
ْأن ُت ْش َ
رتط ليك تكون إعادة الالجئني إعاد ًة ُت َصان فيها الكرامة.
فيجب أن تكون اإلعادة إىل البلد األصيل محدَّ د ًة ثقافياً وسياقياً،
ويجب أ ّال تكون نتيج َة اختيا ٍر بني خيارين ،االختيار بينهام ٌ
باطل،
وهام تهج ٌري ال ُت َصان فيه الكرامة أو ٌ
عودة ال ُت َصان فيها الكرامة،
ويجب أ ّال تؤدِّيَ إىل مزي ٍد من النُّزوح الداخيل حني يعود الناس،
املهجرين يف كل مرحل ٍة من مراحلها .ووجدت
ش َك َّ
ويجب أن ُت ْ ِ
بحوث أجراها معهد التنمية الخارجية َّأن الرشوط األربعة جميعاً
ٌ
ُمفتق ٌر اليو َم إليها يف ما ُي ْقرتح من إعادة الروهينغيا والسور ِّيني.

مراعاة الخصوصية السياقية والخصوصية الثقافية

عند الروهينغيا يف بنغالديش ،كانت الكرامة يف الغالب مفهوماً
اجتامعياً قامئاً عىل االحرتام املتبادل ،وأ َّما عند السور ِّيني يف لبنان،
فكانت الكرامة غالباً مفهوماً فردياً مركوزاً يف الحقوق الفردية.
وعند الروهينغيا ا ُمل ْستطلع َ
ني يف بنغالديش ،يجب أن َت ُض َّم اإلعادة
التي ُت َصان فيها الكرامة ،وأن تعني ،التمتُّع بالحقوق نفسها التي
يتمت َُّع بها املواطنون يف ميامنار ،وهذا كله مل يتمتَّعوا به من قبل.
فقد قال ٌ
رجل بلغ من عمره  40سن ًة“ :كرامتنا هي قدرتنا عىل
ً
إثبات
أن نكون أحرارا يف وطننا األصيل وأن يكون لكلٍ منَّا بطاقة ٍ
للجنسية .فإن مل يكن لنا ذلك ،فكيف يكون لنا كرامة؟”
املهجرون السور ُّيون يف لبنان الذين ف ُّروا من
ولكن يندر أن َي ْذ ُك َر َّ
الحرب األهلية أ ُمو َر الجنسية والحقوق والحصول عىل الخدمات.
فقد قال كث ٌري من السور ِّيني ا ُمل ْستط َلع َ
ني إنهم كانوا قبل تهجريهم
يف ُب ْح ُبوح ٍة من ال َع ْيش ،يتمتَّعون باملشاركة السياسية ،وبالرعاية
املجان َّيني .ومع أ َّنهم اليو َم محرومون من
الصح َّية والتعليم َّ
الحقوق نفسها التي يتمتع بها املواطنون اللبنان ُّيون ،ومع عدم
املجان َّيني ،مل يذكروا
حصولهم عىل الرعاية الصحية أو التعليم َّ
هذه املسائل عند الحديث عن إعادتهم إىل بلدهم إال يف النادر.
همهم هو األمان ،إذ قال أكرث من أربعة أشخاص
بل كان أكرث أ ْم ٍر ُي ُّ
من ِّ
كل خمسة أشخاص إ َّنهم لن يعودوا حتَّى يكون ال َع ْو ُد
َ
ً
ضامنات تضمن للعائدين
آمناً .وذكر كثريون أيضا الحاجة إىل
ٍ
َ
أ ّال ُيعاقبوا بفرارهم ،أو برفضهم القتال ،أو بتقصريهم عن تأييد
الطرف ا ُملتَنرص يف الحرب .فقد قال أحد الرجال ُم ِّ
“أهم
وضحاًُّ :
رشطٍ من رشوط اإلعادة التي ُت َصان فيها الكرا َم ُة هو األمان .أريد
أن أرى هناك أماناً يل ُ
سيت”.
وأل ْ َ

ٌ
أطفال من الجئي الروهينغيا ،ذاهبون إىل َم ْقصدهم مشياً يف أثناء هبوب الرياح املوسم َّية وانهامر املطر،
يف مخ َّيم كوتوبالونج لالجئني ،مبقاطعة كوكس بازار ،يف بنغالديش.

كثرياً ما ذكر الروهينغيا ا ُمل ْستَط َل ُع َ
ون أنهم شعروا ْ
بأن ليس لإلعادة
َّ
التي ُت َصان فيها الكرامة وجودٌ  ،إذ مل يتوقعوا أن توافق ميامنار
عىل َمن ِْحهم الجنسية ،عىل حني كان السور ُّيون ا ُمل ْستَط َل ُع َ
ون أكرث
أم ًال وتط ُّلعاً إىل العودة إىل بلدهم األصيل ،ولكنْ ليس ق ْب َل أنْ
تضع الحرب أوزارها و َي ُع َّم األمان لفعل ذلك.

التَّهجري الذي ُت َصان فيه الكرامة

ينبغي أ ّال يواجه الناس االختيار الباطل ‘فيختارون’ العودة إىل
بلدهم األصيل ،ال ليش ٍء إ ّال أل َّنهم يرون يف ذلك املَ ْهرب الوحي َد
من حالٍ ال ٌت َصان فيها كرامتهم .إذ ذكر كثري من السور ِّيني هذه
املعضلة ،قائلني َّإن كرامتهم لن تعود لهم إ ّال حني يعودون إىل
بلدهم .وقال ٌ
رجل ِّ
موضحاً إنه إن كان يف سورية أمان ،فهو
ُّ
‘مستعدُّ للعيش يف خيم ٍة عىل التاب’ ليك يغادر لبنان وال ُيعا َمل
معامل ًة ظامل ًة من بعدُ .

فصحيح ْأن ليس
هذا من جه ٍة ،ولكنْ من جه ٍة أخرى ُتبا ِينُها،
ٌ
للروهينغيا حقُّ حرية التن ٌّقل والتعليم والعمل ،ولكنْ قال عددٌ
إذن ال بدَّ من إمعان النظر يف إعادة الالجئني التي ُت َصان فيها من الروهينغيا يف بنغالديش إ َّنهم ِّ
يفضلون العيش يف املخ َّيامت
الكرامة عىل حسب قرائن األحوال .وبالحقِّ  ،يف هاتني الحالتني ،ببنغالديش عىل أن يعودوا إىل ميامنار ،ألنهم أحرار يف إقامة
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املساكن املد َّمرة أو االضطهاد املستم ِّر ،عىل سبيل املثال،
ثم لن يكون لهم ما رغبوا من
أنفسهم نازحني داخلياً ،ومن َّ
نحو من 125
عود ٍة ُت َصان فيها الكرامة .ففي ميامنار ،ما يزال ٌ
ألفاً من الروهينغيا َ
وسط والية راخني ،نازحني منذ أن ف ُّروا من
ً
العنف عا َم  ،2012و ُق ِسوا عىل العيش يف  36مخ َّيام أو أشباه
ني بأسوار شائكة ،ال حر َّي َة تن ُّقلٍ لهم وال حصوالً
حاط َ
املخ َّيامتُ ،م ِ
فنحو من  6.2مليونَ
عىل الخدمات األساسية .وأ ّما يف سوريةٌ ،
ومستوطنات مؤ َّقتة.
نازح داخلياً يعيشون يف مواقع جامعية
ٍ
ٍ

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/دافيد أزيا

شعائر دينهم ،وهي إحدى ُّ
الرئيس ُة التي يتص َّورون بها
الط ُرق
َ
الكرامة .إذ يقولون إ َّنهم يف بنغالديش ،عىل ِّ
ُون رشَّ
األقلَ ،ي ْأ َمن َ
االضطهاد الديني وإ َّنهم إن ُت ُو ِّ َف أحدهم فس ُيد َفنُ دفناً يوافق
اقــر َُاح الحكومة
شعائر اإلســام .ومع ذلــكْ ،إن مىض ُقدُ ماً ِ
البنغالديش َّية َن ْق َلهم إىل بهشان تشار (وهي جزيرة طين َّي ٌة صغرية
ُق َبالة ساحل بنغالديش) فسيكون الروهينغيا ،مثل السور ِّيني ،أمام
اختيا ٍر باطلٍ  ،فال العودة إىل ميامنار وال االنتقال إىل جزير ٍة نائي ٍة،
سيحفظ لهم كرامتهم.

إن ُف ِه َمت ظروف النَّازحني داخلياً يف البلد األصيل وإن ُأب ِل َغ
املهجرون الذين ميعنون الفكر يف العودة بهذه الظروف إبالغاً
َّ
ارات صادر ٍة
صحيحاً ال انحياز فيه ،فسيتيح لهم ذلك ا ِّتخاذ قر ٍ
علم أعمق يف احتامل أن تكون عودتهم ُت َصان فيها الكرامة.
عن ٍ

املهجرين
إرشاك َّ

ِّ
املترضرين
وأهم من كل ما جاء آنفاً ،أ َّنه يجب استشارة
أخرياًُّ ،
ً
وإرشاكهم يف شؤون إعادتهم إىل بلدهم األصيل .فبدال من
اللجان الثالثية الحالية التي تشارك فيها املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وحكومات البالد املستقبلة
لالجئني والبالد األصلية ،هناك من يدعون إىل لجانٍ رباعي ٍة،
الح ْكم يف
املهجرين ،ليساعد ذلك عىل ُ
تشتمل أيضاً عىل ممثيل َّ
َك ْونِ العودة آمن ًة وطوعي ًة 2.والظروف التي ال بدَّ منها ليك تقع
اإلعادة ،يف حالتَي الروهينغيا والسور ِّيني ،عىل حسب تعبيري
ٌ
ٌ
سياسية طبيعتها .فعند الروهينغياَّ ،أن
ظروف
املهجرين ،هي
َّ
ً
ُن ُشو َء هذه الظروف يقتيض تغيريا يف قوانني الجنسية ،وعند
سالم ،وعند كثري منهم ،عىل
السور ِّيني ،يشتمل عىل عملية ٍ
تغيري النظام السيايس .وميكن ْأن تتحدَّ ث اللجان الرباعية مع
املهجرين ،لتثبيت الظروف التي ال بدَّ منها لتكون العودة عود ًة
َّ
ُت َصان فيها الكرامة ،ثم ْأن تعمل مع الحكومة يف البلد األصيل
لضامن وقوع هذه الظروف.

ويجب عىل هيئات املعونة ومنارصي حقوق اإلنسان أن يسعوا
ُ
جاهدين إىل إنشاء
ظروف ُت َصان فيها الكرامة يف التَّهجري ،بأن كريي هولواي k.holloway@odi.org.uk
ٍ
ُ
املعني بشؤون السياسات اإلنسانية ،يف
الفريق
بحوث ،يف
املهجرون يف ما يحتاجون إليه ويرغبون موظفة
ٍ
يستمعوا إىل ما يقوله َّ
ِ
ِّ
فيه ،وبأن يشرتكوا مع غريهم يف قطاعات التنمية وبناء السالم معهد التنمية الخارجية www.odi.org
واملنارصة ،ليك َي ُّ
حضوا حكومات البالد املضيفة عىل إنشاء بيئ ٍة
املعني بسياسات الشؤون
 .1مرشوع الكرامة يف التَّهجري ،وهو مرشوعٌ يقوم عليه الفريق
ِّ
ُم َم ِّكن ٍة لالجئني والحفاظ عليها.
اإلنسانية

مزيدٌ من التَّهجري

ال بدَّ ليك تكون إعادة الالجئني إعاد ًة ُت َصان فيها الكرامة ْأن
ٌ
ظروف اجتامعية وسياسية واقتصادية
يتحقق يف البلد األصيل
ً
مقبولة ،وينبغي أن ُت َح َّل مشكلة النَّازحني داخليا الذين من
َّ
املتقدم ذكرهام .وإال ،فقد يجد هؤالء العائدون إىل
الشع َب ْي
ِ

www.odi.org/projects/2916-dignity-displacement-rhetoric-reality
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