
مقاالت عامة 72 نرشة الهجرة القرسية 7257

فرباير/شباط 2018 www.fmreview.org/ar/syria2018

رؤية الستعادة املمتلكات يف ميامنار 
خوسيه أرايزا وسكوت لييك

رهم النزاع املدين قبل عقود وغريهم من حديثي التهجري إىل مسارات  يحتاج الناس يف مينامار ممن هجَّ
ومساعدات قانونية متاحة ليك يتمكنوا من الدخول إىل أراضيهم وممتلكاتهم. ويجب أن تتوافر ميامنار 

عىل رؤية واضحة حول استعادة امللكية إلنهاء حروبها األهلية والتَّهجري الناتج عنها. 

تغـرب الشـمس فـوق إحـدى القـرى الواقعـة يف ريـف ميامنـار، 
الرجـال والنسـاء تـدرس موضـوع اإلعـالن  ومثـة مجموعـة مـن 
البعيـد. ويعـود  البلديـة  منشـوراً يف مكتـب  الـذي رأوه مؤخـراً 
مـن  محـددة  بقطـع  الـرشكات  إحـدى  مطالبـات  إىل  اإلخطـار 
األرايض التـي اعتـادت ُأرس القرويـني عـىل زراعتهـا منـذ عقـود. 
ووفقـاً لإلخطـار، أضحـت تلـك األرايض مصنفـة رسـمياً عـىل أنهـا 
أراٍض شـاغرة رغـم أّن بعضهـا ُسـيَِّج باألسـوار واسـتخدم لزراعـة 
املطـاط، كـام أن املهلـة النهائيـة لتقديـم االعرتاضات التـي ُذِكرَت 
فيـه انقضـت قبـل أن يدرك أي مـن املزارعني املتأثريـن ما يجري، 
روا منها  فبعـض القرويـني الذين اعتـادوا زراعة هـذه األرايض ُهجِّ
ويعيشـون يف أماكـن أخـرى غـري مدركـني لطبيعـة الوضـع. فـام 

الـذي يجـب عملـه؟  

الحاجة إىل اسـتعادة املساكن واألرايض واملمتلكات 
بعـد مـرور عرش سـنوات عـىل صـدور دسـتور ميامنـار الجديد يف 
عـام 2008 وبـدء فـرتة الحكـم االنتقايل، مـا زال السـعي من أجل 
والفعالـة  الحقيقيـة  االنتصـاف  تدابـري  وإيجـاد  السـالم  تحقيـق 
والحـارض مسـتمراً،  املـايض  والتهجـري يف  األرايض  انتـزاع  لقضايـا 
رغـم بعـض الخطـوات اإليجابيـة التـي اتخذتهـا الحكومـة وإن 
ـرَت ُقـَرى بأكملها،  كانـت مبدئيـة. وخـالل الحـروب األهليـة، ُهجِّ
كـام عـاىن السـكان مـن العاملـة القرسيـة والعنـف القائـم عـىل 
مـن  معقـداً  مزيجـاً  يشـكل  القانـوين  اإلطـار  زال  الجندر.1ومـا 
تلـك  الجديـدة، علـاًم أن  ترشيعـات عهـد االسـتعامر والقوانـني 
وانتشـار  الخـاص  االسـتثامر  لُتفِضـل  بوضـوح  ُصِمَمـت  األخـرية 
لحاميـة  ضامنـات  مـن  يكفـي  مـا  تقديـم  دون  األرايض  حيـازة 
حيـازة  تنظـم  التـي  فالقوانـني  وعائالتهـم،2  املزارعـني  حقـوق 
األرايض تنـح تفضيـاًل غـري متناسـب للدولـة والجيـش والـرشكات 
التـي تربطهـا بهـم عالقات وثيقـة أو الرشكات التـي تفضلها هذه 
الكيانـات، فـال تبـدي اهتاممـاً ُيذَكر بحقوق األشـخاص املترضرين 

املحليـة.  واملجتمعـات 

واُتِخـَذت بعـض الخطـوات مـن أجـل اسـتعادة األرايض امُلصـاَدرة 
مبـا فيهـا إنشـاء الهيئـات الحكوميـة للنظـر يف املطالبـات املتعلقة 
بـاألرايض، كام اعُتِمَدت سياسـة وطنية جديدة السـتخدام األرايض 
يف يناير/كانـون الثـاين عـام 2016 تشـتمل عـىل مميـزات مبتكـرة 

االعـرتاف  بشـأن  ميامنـار(  يف  للسـياق  )وفقـاً  للغايـة  وتقدميـة 
بالحقـوق العرفيـة يف امتالك األرايض واسـتعادة األرايض امُلصاَدرة 
وإرشاك املرأة يف إدارة األرايض، إالَّ أنَّ تلك السياسـة مل ُتَنَفذ حتى 
عـام 2018 مـع تأسـيس الحكومـة للمجلـس الوطنـي السـتخدام 
األرايض املعنـي بتطبيقهـا. وميكـن لهـذه التطـورات الواعـدة أن 
تضـع حجـر األسـاس لتدابـري االسـتعادة بشـأن التهجـري القـرسي 
واالنتـزاع غـري املـرشوع لألرايض تاشـياً مـع املعايـري الدولية، ومع 
ذلـك، كانـت تلـك التدابري أقل بكثـري من التوقعات عـىل العموم.

بالحقـوق  الخـاص  الـدويل  العهـد  مؤخـراً  ميامنـار  قـت  وصدَّ
االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة الـذي يتضمـن مجموعـة من 
االلتزامـات القانونيـة الواضحـة لحاميـة حقـوق السـكن واألرض 
الخـاص  الـدويل  العهـد  مثـل  معايـري  عـىل  ويجـب  وامللكيـة. 
بـه  يتصـل  ومـا  والثقافيـة  واالجتامعيـة  االقتصاديـة  بالحقـوق 
مـن مبـادئ أخـرى كمبـادئ األمـم املتحـدة لعـام 2005 الخاصـة 
)‘مبـادئ  وامُلَهّجريـن  لالجئـني  واملمتلـكات  املسـاكن  باسـتعادة 

البـالد.  يف  األرايض  إدارة  وتوجـه  ترشـد  أن  بنهـريو’3( 

ويف الشـامل الرشقـي، تحديـداً يف واليَتـي كاشـني وشـان يعيـش 
أكـرث مئـة ألف ُمَهّجـٍر يف املجتمعـات املضيفة أو أكـواخ الخيزران 
بهامـو  أو  مييتكيينـا  مثـل  املـدن  بعـض  أطـراف  عـىل  املرتاميـة 
منـذ  منازلهـم  مـن  رُشِّدوا  إذ  الصـني،  مـع  الحـدود  طـول  عـىل 
تجـدد الـرصاع يف عـام 2011، وسـعوا إىل إيجـاد حلـول من خالل 
الحقيقيـة  الفـرص  غيـاب  ظـل  يف  أخـرى  أماكـن  يف  االسـتيطان 
بالعـودة إىل ديارهـم، كام أن النسـاء امُلَهّجرات داخليـاً تأثرن تأثراً 
كبـرياً بفقـدان أراضيهـن ال سـيام أنهـن غالباً ما كـن يعتمدن عىل 
زراعـة محاصيـل الكفـاف. وبعـد أن فقـدوا سـبل كسـب الـرزق 
املسـتقلة، عليهـن اآلن االعتـامد عىل املسـاعدات اإلنسـانية. ومن 
النـزوح  الناجـم عـن  املتزايـد  الضغـط  ينتـج عـن  جهـة أخـرى، 

وفقـدان سـبل العيـش ارتفـاٌع يف حـاالت العنـف األرسي.4

بيـد أن حقـوق السـكن واألرض وامللكيـة للمجتمعـات امُلَهّجـرة 
ال تحظـى مبكانـة كبـرية يف جـدول أعـامل عمليـة السـالم التـي 
تقودهـا الحكومـة التـي تجـد مصاعـب يف إيجـاد أرضية مشـرتكة 
اتفاقيـات  التـي وقـع بعضهـا  العرقيـة املسـلحة  املنظـامت  مـع 
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ثنائيـة أو وطنيـة لوقـف إطـالق النـار. ومـن هذا املنطلـق، ميكن 
أن يكـون للتضمـني الرسـمي لحقوق وإجراءات اسـتعادة السـكن 
واألرض وامللكيـة يف إطـار عمليـة السـالم أثـر إيجايب عـىل الرتويج 
لعملَيَتـي اإلدمـاج واملشـاركة.5أّما حاليـاً، فتسـري آليـات الحكومـة 
يف إدارة األرايض بالتـوازي مـع آليـات املنظامت العرقية املسـلحة 
السـالم. وال  دون خارطـة طريـق واضحـة إلدماجهـم يف عمليـة 
يقـدم أي مـن النظامـني التدابـري التصحيحيـة الفعالـة ملواجهـة 
وامللكيـة،  واألرض  السـكن  حقـوق  قضايـا  عـن  الناجـم  العنـف 
لتأسـيس نظـام خـاص  كـام ال ميتلـك أي منهـام خطـة واضحـة 
بـإدارة األرايض أو آليـات السـتعادة األرايض واملمتلـكات املصادرة 
كجـزء مـن عمليـة السـالم. وميكـن للمناقشـات املعمقـة بشـأن 
اسـتعادة السـكن واألرض وامللكيـة عـىل سـبيل املثـال أن تـرثي 
اللجنـة املوضوعيـة للحكومـة واملعنيـة بـاألرايض ومـا يتصـل بهـا 

آليات. مـن 

والواقـع أن توفـري األمـن القانوين لحيـازة األرايض واملمتلكات يعد 
رشطـًا أساسـياً إذا مـا ُأريـد للمجتمعات أن تحظـى بحامية أفضل 
لحقوقهـا يف املناطـق املتأثـرة بالنـزاع. وُأِقـرَّت هـذه املسـائل يف 
مؤتـر بانغلونـغ للسـالم يف مايو/أيـار عام 2017 مـن خالل اتفاق 
مؤقـت اعـرتف بأهميـة حقـوق األرايض ورضورة امتـالك سياسـة 
يراعـي  مبـا  حقوقـه  وتحـرتم  اإلنسـان  حـول  تتمحـور  لـألرايض 
ريـن داخليـاً والالجئـني بالعـودة  الجنـدر باإلضافـة إىل حـق امُلَهجَّ

إىل أراضيهـم. 

واألرض  السـكن  حقـوق  أهميـة  شـأن  مـن  التقليـل  ميكـن  وال 
وامللكيـة ضمـن إطـار عمليـة بنـاء السـالم، إذ إن اسـتعادة هـذه 
الحقـوق يدعـم بناء السـالم من خـالل الرتويج للعدالة واملسـاواة 
والتوصـل إىل املصالحـة ووضـع حـد دائم النتـزاع األرايض وإعادة 
إصـالح األرايض وتوزيعهـا واإلدارة السـليمة السـتخدام األرايض. 
املتأثريـن  املجتمـع  أفـراد  سيشـعر  االسـتعادة،  عمليـة  فـدون 
بقضايـا األرايض أنهـم مظلومـون لألبـد، بينـام تعطـي اسـتعادة 
األرايض شـعوراً بالعدالـة واإلنصـاف وتقـدم إطـار عمـل لحاميـة 
تواصـل  ومـع  مرشديـن.  يصبحـوا  ال  حتـى  األشـخاص  حقـوق 
عمليـات اسـتعادة األرايض، سـيتزايد الضغـط العام عـىل الجهات 

الفاعلـة املشـاركة يف انتـزاع األرايض إلنهـاء هـذه املامرسـات. 

األزمة يف والية راخني
تزعزعـت التوقعـات بتنفيـذ العمليـة الوطنية لالسـتعادة بسـبب 
 650 لحـوايل   2017 لعـام  أغسـطس/آب  يف  القـرسي  التهجـري 
ألـف شـخص مـن الجـزء الشـاميل لواليـة راخـني عـرب الحـدود إىل 
بنغـالدش. واتخـذت هـذه األحـداث نزعـة طويلـة األمـد للتهجري 
الجامعـي منـذ بدايـة السـتينيات تزامنـاً مـع ترشيعـات املواطنة 

التـي كانـت تـزداد قيودهـا تدريجيـاً.6 أّما يف وسـط واليـة راخني، 
ر خـالل أعامل الشـغب  اسـتمر أكـرث مـن مئـة ألـف شـخص ُمَهجَّ
التـي وقعـت بـني الطوائـف يف عـام 2012 بالسـكن يف مخيـامت 
بائسـة بـدون حصولهـم عـىل حريـة التنقـل أو عـىل الخدمـات 
األساسـية. ويف معظـم الحـاالت، احُتلَّـت أراضيهـم السـابقة ومل 

يعـد لديهـم إال آمـال ضئيلـة باسـتعادة مـا فقـدوه. 

ورداً عـىل السـؤال املتعلـق بالعـودة النهائية لالجئـني يف بنغالدش 
حاليـاً إىل واليـة راخـني، قالت حكومة ميامنـار إنَّ خيار العودة إىل 
الوطـن رمبـا يتـاح للذيـن ميتلكـون وثائق تثبـت هويتهـم، إال أنه 
وفقـاً للحكومـة فـاألرايض ‘املحرتقـة’ تعـود إىل الدولة، مـام يعني 
أن حـق اسـتعادة الشـخص لبيتـه أو أراضيـه األصليـة لـن يكـون 
مسـموحاً، بـل إن أولئـك العائديـن سـيعاد ‘تأهيلهم’ وسـيجربون 
عـىل السـكن يف مخيـامت جديـدة أو قرى منوذجية.7ومام ال شـك 
ريـن قرسيـاً بحجـة أنهـم ‘تخلـوا  فيـه أن فكـرة أخـذ أرايض امُلَهجَّ
عنهـا’ تناقـض املعايـري الدوليـة مبـا فيهـا العهـد الـدويل الخـاص 
بالحقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة، كام تعـارض بعض 
األحـكام املتعلقـة باإلجـراءات القانونيـة الواجبة وحقـوق امللكية 
وعـدم التمييـز املنصـوص عليهـا يف دسـتور البـالد الصـادر عـام 
2008. وعـالوة عـىل ذلك، توحي اإلشـارات حول إجبـار العائدين 
عـىل السـكن يف مخيـامت مؤقتـة بتكـرار الوضـع الـذي شـهدته 
مخيـامت النَّازحـني داخليـًا يف وسـط راخـني. ومـن املقلـق أيضـاً 
للعائديـن  املواطنـة  وضـع  يف  ‘التدقيـق’  عـىل  الحكومـة  عـزم 
مـن خـالل اسـتخدام آليـات مبهمـة تعـود لقانـون عـام 1982 

للمواطنة.

الخالصة
بيوتهـم  إىل  العـودة  عـىل  القرويـون  ويوشـك  الشـمس  غربـت 
الخشـبية. ووافقـوا عـىل كتابـة عريضـة جامعيـة وتسـليمها إىل 
عـىل  لالسـتيالء  تخطـط  التـي  والرشكـة  البلديـة  مديـر  مـن  كل 
األرض ونسـخة أخـرى لصحفـي. فهـل سـيوقف ذلـك العمليـة؟ 
يف الحقيقـة إنَّ العمـل الجامعـي عـىل املسـتوى الواقعـي أوقـف 
بالفعـل أو عـىل األقـل أبطأ بعـض عمليات االسـتيالء عىل األرايض 
يف السـنوات األخـرية. ومـع ذلـك، فمن الواضح أن هـذا غري كاف. 

بـل تحتـاج ميامنـار إىل برنامـج شـامل السـتعادة السـكن واألرض 
وامللكيـة، يكـون معنيـاً بوضـع سـبل انتصـاف واضحـة ومتاحـة 
لحـاالت االسـتيالء عـىل األرايض سـواء حصلـت يف املـايض أم يف 
الحـارض وإيجـاد إطـار للسـالم بـني املنظـامت العرقيـة املسـلحة 
والحكومـة والجيـش.  ويجـب عـىل مثـل هـذا الربنامـج أن يقـوم 
عـىل أسـاس حقـوق اإلنسـان التـي أقـرّت ميامنـار بهـا مـن خالل 
املعاهـدات الدوليـة كالعهد الـدويل الخاص بالحقـوق االقتصادية 
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واالجتامعيـة والثقافيـة ومـا يتعلق به مـن معايـري. وينبغي لهذه 
املعايـري أن ترتجـم إىل قوانـني وإجـراءات فعالة يف كل املسـتويات 
مـن الحكومـة وحتـى القريـة. كـام أن الخطـوات التـي اتخذتهـا 
الوطنـي  املبـادرات كاملجلـس  ميامنـار مـن خـالل  السـلطات يف 
السـتخدام األرايض لقيـت ترحيبـًا كبـرياً، ومـع ذلـك مـا زال مثـة 
الكثـري مـام يتعـني فعلـه لضـامن اسـتفادة الجميـع من اسـتعادة 
األرايض يف ميامنـار حتـى لـو يف أكـرث املناطـق النائيـة عـن البلـد. 

  carraiza@hotmail.com خوسيه أرايزا 
متخصص يف املساعدة املعلوماتية واالستشارية والقانونية، 

 www.nrc.no املجلس الرنويجي لالجئني، ميامنار

 scott@displacementsolutions.org سكوت لييك 
 http://displacementsolutions.org مدير، حلول التَّهجري

جميع اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبني وال تعكس 
بالرضورة وجهة النظر الرسمية ألي منظمة كانت.
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غامبيا: هل هي مالذ لالجئني؟
فرانزيسكا زانكر

مع أنَّ غامبيا ليست من الدول التي ميكن أن تخطر بالبال عند التفكري بدولة تقدم مالذاً آمنا لحامية 
الالجئني، فهي مع ذلك تستضيف عدداً كبرياً نسبياً من الالجئني وُتطِلق أطر عمل قانونية وآليات حامية 

معقدة يف سبيل ذلك. لكنَّنا يجب أَّال نقلل السياق السيايس لحامية الالجئني يف غامبيا. 

شـهدت تسـعينيات القـرن املـايض نـزوح آالف الالجئـني 
ليبرييـا  يف  ت  أملَـّ التـي  األهليـة  الحـروب  مـن  فـراراً 
لكـّن  الصغـرية،  غامبيـا  يف  الحاميـة  وطلبـوا  وسـرياليون، 
معظـم الالجئـني يف غامبيـا أتـوا مـن منطقـة كازامانـس 
السـنغالية املجـاورة التـي شـهدت نزاعـاً منخفـض التوتـر 
السـنني،  مـر  وعـىل  الثامنينيـات.  منـذ  لالسـتقالل  سـعياً 
تـردد هـؤالء الالجئـون بـني السـنغال وغامبيـا يحكمهـم 
يف ذلـك وضـع النِّـزاع العـام، لكـّن موجـة جديـدة كبـرية 
اسـتقرت عـام 2006 يف غامبيـا وحصلـت عـىل بطاقـات 

األوىل.  للمـرة  بالالجئـني  الخاصـة  الهويـة 

يسـعى  ملـن  قـوي  ترشيعـي  بإطـار  غامبيـا  وتتمتـع 
الغامبـي  الالجئـني  قانـون  مبوجـب  فتأسسـت  للحاميـة، 
بهـا  أنيـط  التـي  لالجئـني  الغامبيـة  اللجنـة   12008 لعـام 
مهمـة تنسـيق جميـع شـؤون الالجئـني يف البـالد، ومن بني 

أعضائهـا ممثـل عـن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة 
يف  االستشـارية  بصفتـه  دوره  ميـارس  الالجئـني،  لشـؤون 

اللجنـة.  مجلـس 

وينسـجم قانـون الالجئـني املذكـور مـع أحـكام االتفاقيـة 
الناظمـة للجوانـب الخاصـة ملشـكالت الالجئـني يف أفريقيا 
األفريقيـة،  الوحـدة  منظمـة  عـن  الصـادر   1969 لعـام 
ويتبنـى تعريـف الالجـئ كـام ورد يف االتفاقيـة، ويتضمـن 
بصفـة  التلقـايئ  الشـكيل  االعـرتاف  عـىل  النـَص  القانـوُن 
اللجـوء ألي شـخص ينتمـي إىل فئـة اجتامعيـة معينـة أو 
جنسـية معينة، ويسـمح باكتساب الشـخص لصفة اللجوء 
مـن فـرد آخـر يف العائلـة حصل عـىل صفة اللجـوء، ومينح 
أو  األجـر  مقابـل  العمـل  يف  “باملشـاركة  الحـق  القانـون 
العمـل للمصلحـة الشـخصية”، كـام يقـيض بحريـة الحركة 

ويسـمح “بالوصـول إىل أسـباب الراحـة االجتامعيـة”.
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