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إعادة الالجئني إعادًة ُتَصان فيها كرامتهم
كريي هوُلواي

عات مختلفة يف ماهيَّة ما تقتضيه اإلعادة التي ‘ُتَصان  للروهينغيا يف بنغالديش وللسوريِّني يف لبنان، توقُّ
فيها الكرامة’. 

فيها  ‘ُتَصان  ليك  الطوعية  العودة  تقتضيها  التي  املتطلَّبات  تظهر 
الكرامة’ ظهوراً مستمراً يف السياسات اإلنسانية واملبادئ التوجيهية 
اإلنسانية منذ آواخر مثانينيَّات القرن العرشين. فعىل سبيل املثال، 
تنصُّ املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل التي بدأت يف عام 
امِح للنازحني داخلياً ‘بالعودة طوعياً، عودًة  1998، عىل ُوُجوِب السَّ
يف  وجاء  املعتادة’.  إقامتهم  أماكن  إىل  الكرامة،  فيها  ُتَصان  آمنًة 
دليٍل صدر عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 
عام 2004 محوره أنشطة اإلعادة إىل البلد األصيل وإعادة اإلدماج، 
تعريٌف للعودة الطوعية فقيل فيها إنَّها ‘عودة الالجئني إىل بلدهم 
ذلك،  ومع  الكرامة’.  فيها  ُتَصان  آمنًة  طوعيًة  ُحرًَّة  عودًة  األصيل 
ال يرد يف أيِّ وثيقٍة رصاحًة معنى إعادة الالجئني التي ُتَصان فيها 

التي  الواقع، وال تنفكُّ املناقشات تدور حول الرشوط  الكرامة يف 
ُيحَتاُج إليها لتكون العودة عودًة ُتَصان فيها الكرامة.

ل الكرامة من خالل الثقافة فحسب، بل أيضاً من خالل  فال ُتشكَّ
إنَّ  ثمَّ  أثناءه.  التهجري ويف  قبل  إليه  يتطلَّعوَن  وما  الناس  تجارب 
إعادة الناس املترضرين الذين فرُّوا من الحرب، مثل السوريني يف 
لبنان، وإعادة َمْن فرُّوا من االضطهاد والتمييز، مثل الروهينغيا يف 

. بنغالديش، ستبدوان مختلفَتني ال شكَّ

ُج، أكث فأكث، إلعادة الالجئني  ُيروَّ العام املايض، مل يزل  ويف خالل 
الروهينغيا  لجوء  ملسألة  حلٌّ  هي  حيث  من  األصيل،  البلد  إىل 

ن  السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أخرياً عىل أنَّ الجئي الشِّ
محتاجون إىل حامية دوليٍة مستمرٍَة، فأسقطت سياستها.4

ة أصاًل، يف بيئٍة  إنَّ يف ترَك َمْسَعى تجريد جامعٍة من صفتها الهشَّ
من  بدَّ  ال  أنَّه  لها،  فأوَّ قيِّمًة.  كثريًة  دروساً  أصاًل،  لالجئني  معاديٍة 
الدول  توجيه  إىل  قاِصٌد  الالجئ  إسقاط صفة  أنَّ رشط  ر  نتذكَّ أن 
ُر إعادة جامعٍة من الالجئني، إىل أْن تفعل ذلك  املضيفة التي تقرِّ
ا املفوضية  بحيث تلتزم باإلنسانية واملسؤوليَّة، وبَصْوِن الكرامة. وأمَّ
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، فابتداؤها هذه السياسة 
البالد  فال  البتَّة،  له  َغ  ُمسوِّ ال  الحالة،  مسبوٍق، ويف هذه  أمٌر غري 
اقرتاح  أنَّ  وثانيها،  ميامنار.  وال حكومة  ذلك  منها  املضيفة طلبت 
إسقاط الحامية يف حالٍة ليس فيها خياراٌت قابلٌة للتطبيق إلعادة 
السواد  حال  هي  -كام  التوطني  إعادة  أو  االندماج  أو  الالجئني 
ة  امُلهمَّ ِضدُّ  هو  وماليزيا-  الهند  يف  ن  الشِّ شعب  من  األعظم 
أال  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  األساسية 
وهي الحامية. وأخرياً، يجب أن تكون إعادة الالجئني التي تقودها 
أْمَر  ال  الالجئني طوعيًة  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 
الذين  وأن  الوحيد،  الخيار  هي  العودَة  بأن  القول  إنَّ  إذ  فيها، 
يختارون البقاء سيفقدون الحامية التي ُتِتيُحها املفوضية السامية 
لتخيري  مناٍف  بالحقِّ  أمٌر  هو  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم 
السياسة واستمرَّت، لكانت هي واإلعادة  ُتسَقط  الالجئني، ولو مل 

القرسية شيئاً واحداً.

 hamsa@aratrust.in َهْمسا فيجاراجافان

 pallavi@aratrust.in َبَلِفي ساكسينا

 مرشوع الهجرة واللجوء، يف ِدْلهي
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مضيفني  بلدين  يف  جرى  ميداينٍّ  عمٍل  إىل  واستناداً  والسوريني. 
رئيسيَّني، أي بنغالديش ولبنان، بني شهر مارس/آذار وأغسطس/

آب من عام 1،2018 يظهر أنَّ هناك أربعة رشوط أساسية ال بدَّ 
الكرامة.  فيها  ُتَصان  إعادًة  الالجئني  إعادة  ُتْشرتَط ليك تكون  أْن 
دًة ثقافياً وسياقياً،  فيجب أن تكون اإلعادة إىل البلد األصيل محدَّ
ويجب أاّل تكون نتيجَة اختياٍر بني خيارين، االختيار بينهام باطٌل، 
وهام تهجرٌي ال ُتَصان فيه الكرامة أو عودٌة ال ُتَصان فيها الكرامة، 
َي إىل مزيٍد من النُّزوح الداخيل حني يعود الناس،  ويجب أاّل تؤدِّ
رين يف كل مرحلٍة من مراحلها. ووجدت  ويجب أن ُترْشَِك املهجَّ
بحوٌث أجراها معهد التنمية الخارجية أنَّ الرشوط األربعة جميعاً 

ُمفتقٌر اليوَم إليها يف ما ُيْقرتح من إعادة الروهينغيا والسوريِّني.

مراعاة الخصوصية السياقية والخصوصية الثقافية
عند الروهينغيا يف بنغالديش، كانت الكرامة يف الغالب مفهوماً 
ا عند السوريِّني يف لبنان،  اجتامعياً قامئاً عىل االحرتام املتبادل، وأمَّ

فكانت الكرامة غالباً مفهوماً فردياً مركوزاً يف الحقوق الفردية. 

وعند الروهينغيا امُلْستطلعنَي يف بنغالديش، يجب أن َتُضمَّ اإلعادة 
التي ُتَصان فيها الكرامة، وأن تعني، التمتُّع بالحقوق نفسها التي 
يتمتَُّع بها املواطنون يف ميامنار، وهذا كله مل يتمتَّعوا به من قبل. 
فقد قال رجٌل بلغ من عمره 40 سنًة: “كرامتنا هي قدرتنا عىل 
أن نكون أحراراً يف وطننا األصيل وأن يكون لكٍل منَّا بطاقة إثباٍت 

للجنسية. فإن مل يكن لنا ذلك، فكيف يكون لنا كرامة؟” 

رون السوريُّون يف لبنان الذين فرُّوا من  ولكن يندر أن َيْذُكَر املهجَّ
الحرب األهلية أُموَر الجنسية والحقوق والحصول عىل الخدمات. 
فقد قال كثرٌي من السوريِّني امُلْستطَلعنَي إنهم كانوا قبل تهجريهم 
يف ُبْحُبوحٍة من الَعْيش، يتمتَّعون باملشاركة السياسية، وبالرعاية 
من  محرومون  اليوَم  أنَّهم  ومع  انيَّني.  املجَّ والتعليم  الصحيَّة 
اللبنانيُّون، ومع عدم  املواطنون  بها  يتمتع  التي  الحقوق نفسها 
يذكروا  مل  انيَّني،  املجَّ التعليم  أو  الصحية  الرعاية  عىل  حصولهم 
هذه املسائل عند الحديث عن إعادتهم إىل بلدهم إال يف النادر. 
هم هو األمان، إذ قال أكث من أربعة أشخاص  بل كان أكث أْمٍر ُيهمُّ
الَعْوُد  يكون  حتَّى  يعودوا  لن  إنَّهم  أشخاص  خمسة  كلِّ  من 
للعائدين  تضمن  ضامناٍت  إىل  الحاجَة  أيضاً  كثريون  وذكر  آمناً. 
أاّل ُيعاقبوا بفرارهم، أو برفضهم القتاَل، أو بتقصريهم عن تأييد 
حاً: “أهمُّ  امُلَتنر يف الحرب. فقد قال أحد الرجال ُموضِّ الطرف 
رشٍط من رشوط اإلعادة التي ُتَصان فيها الكراَمُة هو األمان. أريد 

أن أرى هناك أماناً يل وألرُْسَيت”. 

فيها  ُتَصان  التي  الالجئني  إعادة  النظر يف  إمعان  من  بدَّ  ال  إذن 
، يف هاتني الحالتني،  الكرامة عىل حسب قرائن األحوال. وبالحقِّ

كثرياً ما ذكر الروهينغيا امُلْسَتطَلُعوَن أنهم شعروا بأْن ليس لإلعادة 
عوا أن توافق ميامنار  يتوقَّ إذ مل  الكرامة وجوٌد،  ُتَصان فيها  التي 
عىل َمْنِحهم الجنسية، عىل حني كان السوريُّون امُلْسَتطَلُعوَن أكث 
أْن  قْبَل  ليس  ولكْن  األصيل،  بلدهم  إىل  العودة  إىل  وتطلُّعاً  أماًل 

تضع الحرب أوزارها وَيُعمَّ األمان لفعل ذلك. 

التَّهجري الذي ُتَصان فيه الكرامة
إىل  العودة  ‘فيختارون’  الباطل  االختيار  الناس  يواجه  أاّل  ينبغي 
الوحيَد  املَْهرب  إاّل ألنَّهم يرون يف ذلك  ليٍء  بلدهم األصيل، ال 
من حاٍل ال ٌتَصان فيها كرامتهم. إذ ذكر كثري من السوريِّني هذه 
إاّل حني يعودون إىل  لهم  إنَّ كرامتهم لن تعود  قائلني  املعضلة، 
فهو  أمان،  سورية  يف  كان  إن  إنه  حاً  موضِّ رجٌل  وقال  بلدهم. 
اب’ ليك يغادر لبنان وال ُيعاَمل  ‘مستعدُّ للعيش يف خيمٍة عىل الرتُّ

معاملًة ظاملًة من بعُد. 

ليس  أْن  فصحيٌح  ُتباِيُنها،  أخرى  جهٍة  من  ولكْن  جهٍة،  من  هذا 
ل والتعليم والعمل، ولكْن قال عدٌد  للروهينغيا حقُّ حرية التنقٌّ
لون العيش يف املخيَّامت  من الروهينغيا يف بنغالديش إنَّهم يفضِّ
إقامة  يف  أحرار  ألنهم  ميامنار،  إىل  يعودوا  أن  عىل  ببنغالديش 

أطفاٌل من الجئي الروهينغيا، ذاهبون إىل َمْقصدهم مشياً يف أثناء هبوب الرياح املوسميَّة وانهامر املطر، 

يف مخيَّم كوتوبالونج لالجئني، مبقاطعة كوكس بازار، يف بنغالديش.
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بها  رون  يتصوَّ التي  الرئيَسُة  ُرق  الطُّ إحدى  وهي  دينهم،  شعائر 
َيأَْمُنوَن رشَّ   ، األقلِّ عىل  بنغالديش،  يف  إنَّهم  يقولون  إذ  الكرامة. 
يوافق  دفناً  فسُيدَفُن  أحدهم   َ ُتُويفِّ إن  وإنَّهم  الديني  االضطهاد 
الحكومة  اقــرِتَاُح  ُقُدماً  مىض  إْن  ذلــك،  ومع  اإلســالم.  شعائر 
البنغالديشيَّة َنْقَلهم إىل بهشان تشار )وهي جزيرة طينيٌَّة صغرية 
ُقَبالة ساحل بنغالديش( فسيكون الروهينغيا، مثل السوريِّني، أمام 
اختياٍر باطٍل، فال العودة إىل ميامنار وال االنتقال إىل جزيرٍة نائيٍة، 

سيحفظ لهم كرامتهم.

ويجب عىل هيئات املعونة ومنارصي حقوق اإلنسان أن يسعوا 
بأن  التَّهجري،  يف  الكرامة  فيها  ُتَصان  ظروٍف  إنشاء  إىل  جاهدين 
ويرغبون  إليه  يحتاجون  ما  رون يف  املهجَّ يقوله  ما  إىل  يستمعوا 
السالم  وبناء  التنمية  وبأن يشرتكوا مع غريهم يف قطاعات  فيه، 
بيئٍة  إنشاء  املضيفة عىل  البالد  وا حكومات  َيحضُّ ليك  واملنارصة، 

نٍة لالجئني والحفاظ عليها.  ُمَمكِّ

مزيٌد من التَّهجري 
أْن  الكرامة  فيها  ُتَصان  إعادًة  الالجئني  إعادة  تكون  ليك  بدَّ  ال 
واقتصادية  وسياسية  اجتامعية  ظروٌف  األصيل  البلد  يف  يتحقق 
من  الذين  داخلياً  النَّازحني  مشكلة  ُتَحلَّ  أن  وينبغي  مقبولة، 
إىل  العائدون  هؤالء  يجد  فقد  وإال،  ذكرهام.  املتقدِم  عَبنْي  الشَّ

املثال،  سبيل  عىل   ، املستمرِّ االضطهاد  أو  رة  املدمَّ املساكن 
من  رغبوا  ما  لهم  يكون  لن  ثمَّ  ومن  داخلياً،  نازحني  أنفسهم 
عودٍة ُتَصان فيها الكرامة. ففي ميامنار، ما يزال نحٌو من 125 
ألفاً من الروهينغيا وسَط والية راخني، نازحني منذ أن فرُّوا من 
العنف عاَم 2012، وُقرِسوا عىل العيش يف 36 مخيَّاًم أو أشباه 
ٍل لهم وال حصوالً  املخيَّامت، ُمحاِطنَي بأسوار شائكة، ال حريََّة تنقُّ
عىل الخدمات األساسية. وأّما يف سورية، فنحٌو من 6.2 مليوَن 

تة.  نازٍح داخلياً يعيشون يف مواقع جامعية ومستوطناٍت مؤقَّ

ُأبِلَغ  وإن  األصيل  البلد  يف  داخلياً  النَّازحني  ظروف  ُفِهَمت  إن 
رون الذين ميعنون الفكر يف العودة بهذه الظروف إبالغاً  املهجَّ
صحيحاً ال انحياز فيه، فسيتيح لهم ذلك اتِّخاذ قراراٍت صادرٍة 
عن علٍم أعمق يف احتامل أن تكون عودتهم ُتَصان فيها الكرامة.

رين  إرشاك املهجَّ
رين  أخرياً، وأهمُّ من كل ما جاء آنفاً، أنَّه يجب استشارة املترضِّ
من  فبدالً  األصيل.  بلدهم  إىل  إعادتهم  شؤون  يف  وإرشاكهم 
السامية  املفوضية  فيها  تشارك  التي  الحالية  الثالثية  اللجان 
املستقبلة  البالد  وحكومات  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 
رباعيٍة،  لجاٍن  إىل  يدعون  من  هناك  األصلية،  والبالد  لالجئني 
رين، ليساعد ذلك عىل الُحْكم يف  تشتمل أيضاً عىل ممثيل املهجَّ
َكْوِن العودة آمنًة وطوعيًة.2 والظروف التي ال بدَّ منها ليك تقع 
تعبيري  حسب  عىل  والسوريِّني،  الروهينغيا  حالَتي  يف  اإلعادة، 
رين، هي ظروٌف سياسيٌة طبيعتها. فعند الروهينغيا، أنَّ  املهجَّ
وعند  الجنسية،  قوانني  يف  تغيرياً  يقتض  الظروف  هذه  ُنُشوَء 
عىل  منهم،  كثري  وعند  سالٍم،  عملية  عىل  يشتمل  السوريِّني، 
ث اللجان الرباعية مع  تغيري النظام السيايس. وميكن أْن تتحدَّ
رين، لتثبيت الظروف التي ال بدَّ منها لتكون العودة عودًة  املهجَّ
ُتَصان فيها الكرامة، ثم أْن تعمل مع الحكومة يف البلد األصيل 

لضامن وقوع هذه الظروف. 
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