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نفسـه يف البلـد املضيـف (أو ينتقـل إىل بلـد ثالـث) برتخيـص منـاذج العـودة الطوعيـة توسـيعاً مثاليـاً لتشـتمل على احتامليـة
ِّـي حـل مامثـل يف  2007يف نيجرييـا الحلـول البديلـة اسـتناداً إىل أطـر عمـل الهجـرة العابـرة للحدود.
إقامـة بعيـد األمـد .وقـد ُتبن َ
مـع الالجئين الباقيين مـن ليبرييـا وسيراليون وذلـك كجـزء مـن
االتفاقيـة متعـددة األطـراف التـي ُأب ِر َمـت على ضـوء معاهـدات جوليو موريلو giulio.morello@gmail.com
املجتمـع االقتصـادي لدول غـرب أفريقيا .وعلى ال ُّرغم من ضعف مدير الحامية ،ليبرييا ،املركز الدامناريك لالجئني ،ومنسق سابق
احتامليـة تطبيـق ذلـك يف سـياق رشق أفريقيا بسـبب غياب إطار للحلول الدامئة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية الصومال
العمـل القانـوين اإلقليمـي املامثـل ،تسـتحق إمكانيـة التوفيق بني www.drc.dk
اإلقامـة املؤقتـة يف البلـد ا ُملضيـف مـع املحافظـة جنسـية أرض
اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتب وال تعكس بالرضورة رأى
الوطـن مزيـد مـن البحـث والدراسـة.
جمهورية الكونغو الدميقراطية.
ووفقـاً للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني ،كان
 .1مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ( .)1996دليل العودة الطوعية .
 12.9مليـون الجئ يعيشـون يف وضع النُّـزوح املط َّول بنهاية )Voluntary Repatriation Handbook( 2014
ومل يعـد منهـم طوعـاً سـوى  126,800الجـئ يف العـام ذاتـه .ويف  .2راجع شياميدل س« )2009( .العودة إىل أفغانستان :حل دائم أم نقل للمسؤولية؟»،
ضـوء التوجهـات العامليـة ،قـد نحتـاج ألكثر مـن  20عامـاً ليعـود نرشة الهجرة القرسية ،العدد .33
www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/ar/pdf/NHQ33/20-22.pdf
ً
الالجئـون الذيـن يعيشـون حاليـا يف النُّـزوح املطـ َّول إىل أوطانهـم  .3راجع عىل سبيل املثال لونج ( )2010وحيداً يف الوطن؟ مراجعة للعالقة بني العودة
بغـض الطـرف عما إذا كانـت عملية العودة واسـعة النطـاق تلك للديار واالنتقال والحلول الدامئة املطروحة لالجئني .مفوضية األمم املتحدة السامية
متاحـة أو حتـى مرغوب فيهـا .وبجانب االسـتمرار يف طرح مبادرة لشؤون الالجئني ،دائرة وضع السياسات والتقييم.
www.unhcr.org/4b97afc49.html
عـودة جديدة  -يف ضوء االسـتعراض الوارد أعلاه للمحاذير املهمة (Home alone? A review of the relationship between repatriation, mobility
بشـأن التمييـز بين األنظمـة الطوعيـة والقرسيـة  -ينبغي توسـيع )and durable solutions for refugees

الطريق إىل حل سلمي يف والية راخني يف ميامنار

رونان يل وأنتوين وير

تقف األصوات الوطنية املرتفعة ومصالح القوى حائ ًال أمام التعاون بني مجتمعي الراخني واملسلمني ومتنع
حل مشكلة التَّهجري.

يف عـام  ،2012اندلعـت أعمال العنـف املجتمعيـة بين املسـلمني
والبوذيين يف واليـة راخني .وكان املسـلمون املعروفـون بالروهينغا
األكثر تأثـراً بالنِّـزاع وما زالوا يعانـون من لهيب تعبـات ال ِّنزاع .ثم
ظهـر «الحـل» الـذي فصـل املجتمع املسـلم عـن املجتمـع البوذي
وحـ َّد مـن حقـوق املسـلمني لدرجـة كبيرة .ومـا زال هنـا قرابـة
 140ألـف شـخص معظمهـم مـن املسـلمني نازحين يف املخيمات
أو عالقين يف حـي أونـغ مينغـاالر يف سـيتاو ،عاصمة واليـة راخني.
ومـع تزايد الهشاشـة التـي أصبحت سـمة مالزمة لحياتهـم إضافة
إىل تهميشـهم ووضعهـم يف حالـة انعـدام األمن ،توجـه كثري منهم
إىل خليـج البنغـال يف قـوارب متهالكـة سـعياً منهـم للهجرة.

ويبـدو َّأن النِّـزاع العرقـي وصـل إىل طريـق مسـدود ،ومـع ذلـك
رجـح أن يحـدث الحقـاً .ولخفـض
يسـود الغمـوض حـول مـا ُي َّ
التوتـرات العرفيـة ومنـع النِّـزاع بين املجتمعـات املحليـة أهميـة
قصـوى يف تأمين حيـاة افضل لـكل املقيمني يف واليـة راخني ،مبا يف
ذلـك خفـض تهجير مزيد مـن املسـلمني وإنهـاء النُّـزوح الداخيل.
ويف أثنـاء إجرائنـا للبحـوث يف املجتمعـات الفقيرة والحرضيـة يف
شمال الواليـة عـام  ،2015كنـا نتوقـع أن نجـد مجتمعين محليني
ال يرغبـان يف التعامـل فيما بينهما وال يبديـان كثيراً مـن االحرتام
املتبـادل .لكننـا وجدنـا َّأن الناس هنـاك كانوا جاهزيـن للتفكري يف
نبـذ تحامالتهما ومخاوفهما تجـاه بعضهام.

ويف املقابـل ،ليسـت حيـاة األغلبية البوذيـة يف الوالية ورديـة أبداً.
فواليـة راخين هـي الثانية فقـراً يف ميامنار إذ تصل معـدالت الفقر لقـد كان هنـاك فكـرة سـاذجة يف بعـض األحيـان بين مواطنـي
فيهـا إىل  %78أي مـا يقـارب ضعفـي املعـدل الوطنـي للفقـر يف واليـة راخين حول مأزق املسـلمني ورمبـا كان هناك غـض مقصود
للطـرف على التهميـش املمنهـج للمسـلمني .ومـع ذلـك ،خالفـاً
ميامنار.
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /م موريف

كوادر املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني توزر القرويني يف دور إيواء مؤقتة بعد أن حُ ِر َقت بيوتهم وسويت باألرض بسبب العنف بني املجتمعات املحلية يف بلدة كياوك تاو ،شاميل سيتوي ،والية
راخني ،ميامنار.2012 ،
بر

وكذلـك ،د ُِهشـنا مـن الن ة السـلمية والتوفيقيـة السـتجابات
الروهينغـا .فقـد كان املقيمـون يف مخي ت النَّازح داخليـاً
يرغبـون بالحديـث عـن حـاالت الظلـم الخاصـة التـي عانـوا منهـا
مـع التعب عـن اسـتعدادهم للحديـث عـن الحلـول السـلمية
وإعـادة الدمـج.

ومـن جهـة أخـرى ،يرغـب املسـلمون يف العـودة إىل حياتهـم
السـابقة يف املجتمـع املح  ،ويريـدون حلـوالً سـلمية مـع
جريانهـم ويرغبـون حصولهـم ع اع اف بحقوقهـم ومنحهـم
إياهـا واح ام اآلخريـن لهـا .ويعتقـدون َّأن الحكومـة قـادرة
ع التعامـل مـع وضعهـم بسـهولة إذا توافـرت اإلرادة والقيـادة
السياسـتني الرضورت .

ين

للموقـف العـدايئ الظاهـر ضـد املسـلمني ،ع ّ ت غالبيـة سـكان
راخ الحرضي والريفي عـن رغبتهـم الحـذرة بالعيش بس م
مـع جريانهـم املسـلمني بـل كانـوا راغب يف أن ُ نَـح املسـلمون
حقوقهـم اإلنسـانية وفرصهـم ملزيـد مـن الدمـج يف أوضاعهـم
الصحيحـة .وكانـوا يريـدون أيضاً أن يـروا القوانني ُتط َّبق بشـفافية
دون فسـاد وكانـوا يرغبـون يف أن يبـدي املسـلمون التزامـاً
مبسـؤوليات املواطنـة .لكنَّهـم يـرون َّأن االع اف الرسـمي باسـم
«الروهينغـا» مطالبـة سياسـية ال ميكنهـم تأييدهـا.

وأشـار كل مـن مجتمعـي الراخ واملسـلمني إىل َّأن هـدف
الحكومـة كان رصف نظـر املجتمع عـن مصـادرة مصـدر الغـاز
يف املنطقـة وغريهـا مـن واردات مصـادر الواليـة .ومبـا َّأن ك ًال مـن
املجتمع يريـان َّأن الحكومـة الجديـدة يف ميامنـار هـي التـي
أشـعلت فتيـل األزمة فه يعتقـدان َّأن الحكومة تحظـى بالنفوذ
إلنهـاء القضيـة متـى كانـت راغبة بذلك .و َتشـا َرك كل مـن الراخني
واملسـلمون الروهينغـا الشـعور بالتفـاؤل تجـاه إمكانيـة معالجـة
الحكومـة الجديـدة يف ميامنـار للمظـامل املحليـة التي طـال أمدها.
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وكان هنـاك موضـوع مش ك ب الجهت متثـل يف رغبته يف
النظـر إىل الحكومـة والقـوات املسـلحة ع أنهـا هـي املسـؤولة
عـن النِّـزاع الذي نشـب عـام  2012ألنه سـمحا (إن مل يكونا قد
أثـارا أص ً النزعـة الوطنيـة املتطرفة التي أشـعلت لهيـب ال ِّنزاع.
فالـرأي السـائد كان َّأن النَّزعـة الوطنيـة قد اسـتُغ َّلت وأنها مل تكن
املحـرك الرئي ي للنـزاع .وع ّ كل مـن ا ُملجت َم َع الذيـن تحدثنـا
إليه عـن رأيه يف ّأن الالمئـة تقع أك عىل الدولـة وليس عىل
الراخني أو املسـلمني.
لى

رونان يل ronan@deakin.edu.au
)

ما

لا

)

عضو يف برملان كوينزالند (سابقاً ومرشح لنيل درجة الدكتوراه يف
جامعة دايكن.
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أنتوين وير anthony.ware@deakin.edu.au
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مدرس رئي  ،جامعة دايكن
www.deakin.edu.au
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