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إعادة الالجئني والحلول املطروحة يف سياقات االستقرار
جوليو موريلو

قد ُتشكل ما ُتعرَف باسم سياقات االستقرار خطورة عىل عمليات إعادة الالجئني ولذا من األهمية مبكان 
التمييز القانوين والعميل بني العودة الطوعية إىل أرض الوطن واإلعادة القرسية.

ُتعطـى األولويـة للعـودة الطوعيـة بوصفهـا الحـل الدائـم األمثـل 
االجتامعـي  السـياق  يفرضهـا  ألسـباب  ذلـك  ويعـود  لالجئـني. 
والسـيايس املحيـط عمومـاً بأزمـات الالجئني مـن ناحيـة، وُيحتُِّمها 
االلتـزام الرصيـح للدول مبوجـب القانون الدويل لقبـول مواطنيهم 
مـن ناحيـة أخـرى. وُيثـري ذلـك تسـاؤالت بشـأن املعـاين امُلحتملـة 
ملصطلـح »إعـادة الالجئني« الـوارد يف اتفاقية الالجئـني لعام 1951 
ويف النظـام األسـايس ملفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون 
الالجئـني )لعـام 1950) وفيـام يخـص العالقـة بـني إعـادة الالجئني 
اللجـوء. ويكتسـب ذلـك أهميـة خاصـة يف  إنهـاء وضـع  وبنـود 
السـياقات التـي تلقـى العـودة الطوعيـة واسـعة النطاق تشـجيعاً 
قويـاً دون أن يكـون التغيـري يف الظـروف االجتامعيـة والسياسـية 
يف البلـدان األصليـة مواتيـاً لتطبيـق مبـدأ انتهـاء صفـة الالجـئ. 
وُتعـدُّ سـياقات االسـتقرار، كـام الحـال يف الصومال حيـث ما زالت 
الظـروف نفسـها التـي أّدت إىل تدفـق أعـداد هائلـة مـن الالجئني 

قامئـة، مثـاالً عـىل هـذه السـياقات.

ومبوجـب اتفاقيـة عـام 1951، عندمـا ُيفَقد وضع الالجئني بسـبب 
تغـري الظـروف يف ديارهـم، يحـق للبلـد املضيـف إعـادة أي الجئ 
سـابق إىل ديـاره بغـض النظر عـن نّيته يف العودة طاملـا أنها تعمل 
طبقـاً ألحـكام قانـون حقـوق اإلنسـان املعمـول بـه إذ يجـب أن 
يكـون التغيـري يف الظـروف جوهريـاً ودامئـاً ويـؤدي إىل اسـتعادة 
الحاميـة واألمـن. ويف املقابـل، ُيفِوض قانـون 1950 مفوضية األمم 
املتحدة السـامية لشـؤون الالجئني لتسـهيل جهود إعـادة الالجئني 
األمـم  مفوضيـة  تـرى  مل  إن  »حتـى  فقـط  طوعيـاً  ديارهـم  إىل 
املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني مـن الناحيـة املوضوعيـة أنَّ 
األوضـاع آمنـة لعودة غالبيـة الالجئني«.1 والتمييز هنـا بني اإلعادة 
القرسيـة اسـتناداً إىل بنـود إنهـاء وضـع اللجـوء الحاسـمة التـي 
نصـت عليهـا اتفاقيـة عـام 1951 وامُللزِمـة للـدول املوقعـة عليها، 
والعـودة الطوعيـة التـي ميكن أن تسـهلها مفوضية األمـم املتحدة 
السـامية لشـؤون الالجئني حتـى قبل حدوث تغيـري للظروف ذات 
ـر املدروس.  الصلـة يف ديـار الالجئني اسـتناداً إىل قـرار الالجئني الحُّ
وللخلـط بـني إطـاري عمـل العـودة إىل الديـار املختلفـني أو سـوء 

فهمهـام عواقـب سـلبية عـىل حاميـة الالجئني.

ويف البلـدان التـي ينظـر إليهـا املتفائلـون عـىل أنَّهـا وصلـت إىل 
مرحلـة االسـتقرار عقـب خـوض نـزاع مطـوَّل، ُيصِبـح الالجئـون 

العائـدون مـن الـدول املجـاورة أكـرث اسـتضعافاً بسـبب الخلـط 
اللذيـن  الطوعيـة  والعـودة  القرسيـة  اإلعـادة  مصطلحـي  بـني 
نصـت عليهـام االتفاقيـة. وُتعـد حالـة الالجئـني الصوماليـني يف 
كينيـا مثـال عـىل هـذه الظـروف التفاعليـة. وتحـت مظلـة إطار 
عمـل العـودة الطوعيـة الـذي نصـت عليـه اتفاقيـة 2013 ثالثية 
األطـراف بـني الصومال وكينيـا واملفوضية السـامية لألمم املتحدة 
لشـؤون الالجئـني، أُعيـد 2,589 صومـايل الجـئ مـن كينيـا ضمن 
خطـة تجريبيـة أثنـاء النصـف األول مـن عـام 2015. واسـُتبِدل 
بهـذه التجربـة خطـٌة عمليـٌة أكـرث تطلعـاً ذات تغطيـة جغرافية 
أحـاط  الـذي  الزَّخـم  صحـب  الطالـع،  ولسـوء  نطاقـاً.  أوسـع 
بعمليـات العـودة الطوعيـة  زيـادة يف عمليات الرتحيـل القرسي 
ومايو/أيـار  إبريل/نيسـان  شـهري  خـالل  الجـئ   359 ـل  ُرحِّ إذ 
2014 وحدهـام بحسـب تقاريـر منظمـة مراقبة حقوق اإلنسـان 
)هيومـن رايتـس ووتـش) وذلـك من شـأنه خـرق مبـدأ االتفاقية 
املحـوري الخـاص الـذي يحظـر اإلعـادة القرسيـة وامُللـزِم لكينيـا 
وكأن ذلـك مبنزلـة إشـارة الحتامليـة انطـواء وجـود إطـار عمـل 
العـودة الطوعيـة عـىل انتهاء شـامل لصفـة الالجئ يطـال جميع 

الالجئـني مبختلـف أنواعهـم. 

ومـن امُلسـلَّم بـه يف سـياقات هجـرة غـري الالجئـني اعتـامد نجاح 
برامـج املسـاعدة يف العـودة الطوعيـة وإعـادة اإلدمـاج جزئيـاً 
عـىل التهديـد املؤكـد باإلعادة القرسيـة. وهذا هو حـال الالجئني 
الزعـامء  مـن ترصيحـات  كثـري  وتعكـس  كينيـا.  الصوماليـني يف 
الكينيـني والصوماليـني - سـواء أكانوا يشـكون شـدة بـطء عملية 
العـودة أم يضعـون أهدافـاً عاليـة جـدا لربامـج العـودة الطوعية 
- حقيقـة أن القضيـة ُمسّيسـة يف املقـام األول. ويف هذا السـياق، 

تزيـد الضغـوط لتعجيـل العمليـة وتتجاهـل حقـوق الالجئـني.

املكانة املركزية للحامية
يجـب أن تتبـوأ اعتبارات الحامية مركـز البحث عن حلول لقضية 
النَّازحـني الصوماليـني ويجـب ترسـيخها بفهـم صحيـح ألحـكام 
االتفاقيـة ذات العالقـة. وُتشـري األدلـة املحكيـة أنَّـه يف املرحلـة 
التجريبيـة لربنامـج العـودة الطوعيـة لالجئـني الصوماليني، اضطر 
عـدد مـن العائديـن اللتـامس املـأوى واملسـاعدات اإلنسـانية يف 
مخيـامت النازحـني داخليـاً. وجـيء عـىل ذكـر سياسـة »البـاب 
الـدوار« أيضـاً، إذ عـاد العائـدون أدراجهـم إىل كينيا بعـد تلقيهم 
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دورات املسـاعدة عـىل إعـادة االندمـاج يف الصومـال. ولتجنـب 
هـذه النتائـج، من الـرضوري أال يشـعر الالجئـون الصوماليون يف 
كينيـا بأنَّهـم ُمجـرُبون بـأي حـال مـن األحـول عـىل االختيـار بني 

ـر: تسـهيل العـودة أو الرتحيـل القـرسي.  أمريـن أحالهـام مُّ

أخـرى،  اسـتقرار  سـياقات  يف  مامثلـة  تحديـات  إىل  ُأشـري  وقـد 
أبرزهـا يف أفغانسـتان،2 وهـي تكشـف عـن القيـود الجوهريـة 
الـدول  عـىل  املفروضـة  الطوعيـة  العـودة  بعمليـات  الخاصـة 
الهشـة وخاصـة عندمـا تتخذهـا البلـدان امُلضيفـة ذريعـة لفتـح 
بـاب اإلعـادة القرسيـة. وينبغـي توضيـح أطـر العمـل القانونيـة 
مـة لعمليـات اإلعـادة القرسيـة والطوعية لتاليف السـلوكات  امُلنظِّ

االنتهازيـة املحتملـة مـن جانـب الـدول. 

وعىل أقل تقدير، من امُلستحَسن: 

توضيـح أن أنشـطة العـودة الطوعيـة ال ُتجيـز يف حـد ذاتهـا   

أشـكال العـودة األخرى.

تعزيز التزام الدول مببدأ عدم اإلعادة القرسية.   

املناضلـة للحفـاظ عىل مسـاحة اللجـوء والحاميـة يف البلدان   

املضيفـة وتعزيـز هـذه املسـاحة مـن خـالل تنفيذ مبـادرات 

الطوعية. العـودة 

لكّنـه  للديـار  العـودة  مبجـرد  تلقائيـاً  الدائـم  الحـل  يتحقـق  ال 
يعتمـد عـىل االسـتعادة الكاملـة للحقـوق والحاميـة )»العـودة 
تضمـني  يتطلـب  ولـذا،  االتفاقيـة).  كـام وردت يف  االختياريـة« 
االسـتقرار  مرحلـة  أعـامل  جـداول  والتهجـري يف  النُّـزوح  قضايـا 
وصانعـي  اإلنسـانيني  الفاعلـني  بـني  بنَّـاءة  حـوارات  إقامـة 
السياسـات وكذلـك بـني الفاعلـني اإلنسـانيني واإلمنائيـني. ويجـب 
دة، مثل السـياق  أن ُتـدرِك تلـك الحوارات أنَّه يف السـياقات املعقَّ
الصومـايل أو األفغـاين، تنشـأ االحتياجـات اإلنسـانية واإلمنائيـة يف 

الوقـت نفسـه.

ويف أوضـاع عـدم االسـتقرار املزمنـة، سـيكون مـن غـري املنطقـي 
افـرتاض أنَّ عمليـات العـودة الطوعيـة قـادرة عـىل منـح الحـل 
لرشيحـة واسـعة النطـاق. ويف حالـة الصومـال، ُتـرّص مفوضيـة 
األمم املتحدة السـامية لشـؤون الالجئني واملجتمع الدويل بشـدة 
عـىل أنَّ الوضـع يف جنوب وسـط الصومـال ليس مواتياً السـتقبال 
الالجئـني العائديـن عـىل نطـاق واسـع. وباإلضافـة إىل ذلـك، قـد 
تـؤدي الثقافـة القويـة لالنتقـال وتخطـي الحـدود الوطنيـة  إىل 
عـزوف كثـري مـن الالجئـني الصوماليـني عن تبنـي فكـرة »العودة 

للديـار« يف أوضـاع النُّـزوح املطـوَّل. 

وميكـن أن يكـون االنتقـال أيضـاً - بجانب كونه حق إنسـاين أصيل 
ر الالجـئ  - جـزءاً مـن اسـرتاتيجية الحلـول الدامئـة. 3 إذ قـد ُيقـرِّ
طوعـاً »العـودة« باملحافظـة عىل جنسـية بالده ويبقـى يف الوقت 

نَّازحون داخلياً يف كابل، أفغانستان.
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الطريق إىل حل سلمي يف والية راخني يف ميامنار
رونان يل وأنتوين وير

تقف األصوات الوطنية املرتفعة ومصالح القوى حائاًل أمام التعاون بني مجتمعي الراخني واملسلمني وتنع 
حل مشكلة التَّهجري. 

يف عـام 2012، اندلعـت أعـامل العنـف املجتمعيـة بـني املسـلمني 
والبوذيـني يف واليـة راخني. وكان املسـلمون املعروفـون بالروهينغا 
األكـرث تأثـراً بالنِّـزاع وما زالوا يعانـون من لهيب تعبـات النِّزاع. ثم 
ظهـر »الحـل« الـذي فصـل املجتمع املسـلم عـن املجتمـع البوذي 
وحـدَّ مـن حقـوق املسـلمني لدرجـة كبـرية. ومـا زال هنـا قرابـة 
140 ألـف شـخص معظمهـم مـن املسـلمني نازحـني يف املخيـامت 
أو عالقـني 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. 

ويف املقابـل، ليسـت حيـاة األغلبية البوذيـة يف الوالية ورديـة أبداً. 
فواليـة راخـني هـي الثانية فقـراً يف ميامنار إذ تصل معـدالت الفقر 
فيهـا إىل 78% أي مـا يقـارب ضعفـي املعـدل الوطنـي للفقـر يف 

ميامنار. 

ويبـدو أنَّ النِّـزاع العرقـي وصـل إىل طريـق مسـدود، ومـع ذلـك 
ولخفـض  الحقـاً.  يحـدث  أن  ـح  ُيرجَّ مـا  حـول  الغمـوض  يسـود 
التوتـرات العرفيـة ومنـع النِّـزاع بـني املجتمعـات املحليـة أهميـة 
قصـوى يف تأمـني حيـاة افضل لـكل املقيمني يف واليـة راخني، مبا يف 
ذلـك خفـض تهجـري مزيد مـن املسـلمني وإنهـاء النُّـزوح الداخيل. 

ويف أثنـاء إجرائنـا للبحـوث يف املجتمعـات الفقـرية والحرضيـة يف 
شـامل الواليـة عـام 2015، كنـا نتوقـع أن نجـد مجتمعـني محليني 
ال يرغبـان يف التعامـل فيـام بينهـام وال يبديـان كثـرياً مـن االحرتام 
املتبـادل. لكننـا وجدنـا أنَّ الناس هنـاك كانوا جاهزيـن للتفكري يف 

نبـذ تحامالتهـام ومخاوفهـام تجـاه بعضهام. 

 لقـد كان هنـاك فكـرة سـاذجة يف بعـض األحيـان بـني مواطنـي 
واليـة راخـني حول مأزق املسـلمني ورمبـا كان هناك غـض مقصود 
للطـرف عـىل التهميـش املمنهـج للمسـلمني. ومـع ذلـك، خالفـاً 

برتخيـص  ثالـث)  بلـد  إىل  ينتقـل  )أو  املضيـف  البلـد  يف  نفسـه 
إقامـة بعيـد األمـد. وقـد ُتبنِّـَي حـل مامثـل يف 2007 يف نيجرييـا 
مـع الالجئـني الباقيـني مـن ليبرييـا وسـرياليون وذلـك كجـزء مـن 
االتفاقيـة متعـددة األطـراف التـي ُأبرَِمـت عـىل ضـوء معاهـدات 
املجتمـع االقتصـادي لدول غـرب أفريقيا. وعـىل الرُّغم من ضعف 
احتامليـة تطبيـق ذلـك يف سـياق رشق أفريقيا بسـبب غياب إطار 
العمـل القانـوين اإلقليمـي املامثـل، تسـتحق إمكانيـة التوفيق بني 
امُلضيـف مـع املحافظـة جنسـية أرض  البلـد  املؤقتـة يف  اإلقامـة 

الوطـن مزيـد مـن البحـث والدراسـة.

ووفقـاً للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني، كان 
12.9 مليـون الجئ يعيشـون يف وضع النُّـزوح املطوَّل بنهاية 2014 
ومل يعـد منهـم طوعـاً سـوى 126,800 الجـئ يف العـام ذاتـه. ويف 
ضـوء التوجهـات العامليـة، قـد نحتـاج ألكـرث مـن 20 عامـاً ليعـود 
الالجئـون الذيـن يعيشـون حاليـاً يف النُّـزوح املطـوَّل إىل أوطانهـم 
بغـض الطـرف عـام إذا كانـت عملية العودة واسـعة النطـاق تلك 
متاحـة أو حتـى مرغوب فيهـا. وبجانب االسـتمرار يف طرح مبادرة 
عـودة جديدة - يف ضوء االسـتعراض الوارد أعـاله للمحاذير املهمة 
بشـأن التمييـز بـني األنظمـة الطوعيـة والقرسيـة - ينبغي توسـيع 

منـاذج العـودة الطوعيـة توسـيعاً مثاليـاً لتشـتمل عـىل احتامليـة 
الحلـول البديلـة اسـتناداً إىل أطـر عمـل الهجـرة العابـرة للحدود. 
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اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتب وال تعكس بالرضورة رأى 
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