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 حماية لألشخاص أم حماية للحدود؟:الحماية الدولية للنازحين داخل ًيا
International Protection for IDPs: Protection for People or Borders?

اكتسب موضوع الحماية الدولية لألشخاص النازحين داخل ًيا الذين أصبح عددهم يفوق عدد
 ويظهر ذلك في ســعي المجتمع الدولي إلى.الالجئيــن أهميــة كبيرة في الســنوات األخيرة
 من خالل توفير المســاعدات اإلنســانية لهم فــي بلدانهم؛ كي ال،إيجــاد حلول لمشــكالتهم
 وتكريس حقهم في البقــاء في بلدانهم في،يضطــروا إلــى البحث عنها خارج حــدود دولهم
 غير أن الواقع أثبــت أن تركيز المجتمع.أمــن وكرامــة؛ أي حقهــم في عدم التحــول إلى الجئين
 والــذي تغلفــه الدوافــع،الدولــي علــى حمايــة األشــخاص النازحيــن داخــل بلدانهــم األصليــة
ّ
،لتحفظ الدول بشأن استقبال الالجئين على أقاليمها
 هو في الواقع نتيجة حتمية،اإلنسانية
، تثير مســألة حمايــة النازحين داخــل بلدانهــم األصلية، خاصــة األوروبيــة،فقــد أصبحــت الــدول
. لتبرّر غلق حدودها في وجه الالجئين،تعسفية
بطريقة
ّ
. االتحاد األوروبي، القانون الدولي، النزوح، اللجوء، الهجرة:كلمات مفتاحية
International protection for internally displaced persons, who far exceed the
number of refugees, has become a major issue in recent years. This is reflected in the
international community's search for solutions, by providing them with internal
humanitarian assistance so that they do not have to seek help beyond the borders of
their states, affirming their right to remain in their country in security and dignity
and not to become refugees. However, reality has shown that the international
community's attention to the protection of internally displaced persons is not so
much a humanitarian consideration as it is an inevitable consequence of state
reservations to welcome refugees on their territory. European states in particular
have attached urgency to protecting internally displaced persons arbitrarily to
justify the closure of their borders to refugees.
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مقدمة
سعى املجتمع الدويل يف السنوات األخرية إىل تطوير مقاربات وآليات
جديدة للتصدي ملشكلة التدفقات الجامعية لالجئني ،والتخيل عن
النهج التقليدي الذي يتّسم بطابع االستجابة ،ويرتكز عىل تأمني
الحامية القانونية لالجئني يف البلدان املضيفة .فقد بدأت تتبلور
أساسا نحو الدول املولدة
مالمح نهج جديد ذي طابع وقايئ موجه ً
لالجئني .ويراد بفكرة الوقاية استبدال الحامية يف بلدان اللجوء ،والتي
مل تعد ف ّعالة بسبب التدفقات الكبرية ،بشكل آخر من الحامية داخل
بلدان األصل .غري أن مصطلح "الوقاية" يختلف وقعه ،إذا استُع ِمل
بصدد الكالم عن أسباب اللجوء ،أو عند الكالم عن تدفقات الالجئني.
يف الحالة األوىل يجري الرتكيز عىل األشخاص النازحني داخل ًيا الذين
تجب حاميتهم ،وتقديم الحلول ملشكالتهم ،من دون االنتظار إىل أن
يضطروا إىل الفرار؛ أي تفادي تح ّولهم إىل الجئني ،وهذا هو الجانب
الب ّناء للوقاية ،فقد أصبحت فئة األشخاص النازحني داخل ًيا تحظى
باهتامم كبري سواء عىل املستوى الدويل من خالل تبني املبادئ
التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل لعام  ،1998أو عىل املستوى
اإلقليمي من خالل تبني اتفاقية كمباال لحامية النازحني داخليًا يف
أفريقيا ومساعدتهم لعام  ،2009سع ًيا نحو تكريس مركز قانوين دويل
لهذه الفئة .أ ّما يف الحالة الثانية أو الجانب السلبي للمقاربة الوقائية
فيظهر من خالل الرتكيز عىل حامية حدود الدول املضيفة لالجئني يف
مواجهة التدفقات ،والتي أصبحت شيئًا فشيئًا غري مرغوب فيها ،وذلك
من خالل إقامة عوائق وحواجز ،لتفادي دخول ضحايا االضطهاد
والنزاعات إىل بلدان اللجوء ،تحت ستار حامية الضحايا ومساعدتهم
يف مواقعهم .ويتضح هذا الجانب من خالل مامرسات دول االتحاد
األورويب يف مواجهة تدفقات الالجئني ال سيام الالجئني السوريني.
بناء عليه ،تتمحور إشكالية الدراسة حول واقع الحامية الدولية
لألشخاص النازحني داخليًا ،بني الدوافع اإلنسانية التي ترمي إىل
تقديم املساعدة لهؤالء األشخاص وتكريس مركز قانوين يحميهم يك
ال يضطروا إىل طلب الحامية خارج بلدانهم ،وبني مصالح الدول يف
إبقائهم داخل بلدانهم ،حامي ًة لحدودها.
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدنا عىل منهج تحلييل للنصوص
القانونية الدولية املتعلقة مبوضوع النزوح الداخيل؛ مثل املبادئ
التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل لعام  ،1992واتفاقية كمباال لعام
 ،2009إضافة إىل املعايري ذات الصلة سواء يف القانون الدويل لالجئني
كاتفاقية جنيف لعام  1951املتعلقة بحالة الالجئني ،بصيغتها املعدلة
بربوتوكول نيويورك لعام  ،1967أو يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان
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والقانون الدويل اإلنساين ،ومدى انطباقها عىل واقع الحامية الدولية
للنازحني داخل ًيا ،وانعكاسها عىل حق األشخاص يف التامس اللجوء.

ً
أوال :الواجهة اإلنسانية لنظام حماية
النازحين داخل ًيا :الوقاية من أسباب اللجوء
مهم اليوم ،فحسب
أخذت مسألة األشخاص النازحني داخليًا بع ًدا ً
اإلحصائيات التي ق ّدمتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،بلغ عدد األشخاص النازحني داخليًا يف العامل  41.3مليون
شخص يف نهاية عام  ،2018لذا ،تجاوز ذلك عدد الالجئني البالغ 9.52
ماليني شخص((( .ومن هنا تبدو أهمية التمييز بني النازحني داخليًا
والالجئني ملا لذلك من انعكاس عىل نطاق الحامية املضمونة لكل
فئة ،كام أن هذه األرقام تعكس ضخامة مشكلة النزوح القرسي
التي أصبحت منترشة عرب العامل((( ،عىل نح ٍو دفع املجتمع الدويل إىل
التحرك من أجل إيجاد حلول ملشكالت النازحني داخل ًيا ،من خالل
توفري املساعدات اإلنسانية لهم يف مواقعهم يك ال يضطروا إىل البحث
عنها خارج حدود دولتهم .إضافة إىل ذلك ،بدأت األصوات تتعاىل
للمطالبة بحقٍ جديد هو حق الشخص يف البقاء يف بلده يف أمن
وكرامة؛ أي حقه يف عدم التحول إىل الجئ.

 .1التمييز بين النازح داخل ًيا والالجئ
تكمن أهمية التمييز بني النازح داخل ًيا والالجئ يف تحديد نطاق
الحامية التي يتمتع بها كل منهام ،فإذا كانت فئة النازحني داخليًا مل
تح َظ باهتامم املجتمع الدويل إال يف السنوات األخرية ،فإن الالجئني
قد نالوا اهتام ًما كب ًريا منذ عهد عصبة األمم املتحدة ،غري أن اتفاقية
جنيف عام  1951حول الالجئني ،تع ّد حجر الزاوية للنظام الدويل
لحامية الالجئني ،وقد ع ّرفت الالجئ يف مادتها األوىل بأنه" :كل شخص
يوجد [ ]...وبسبب خوف له ما ي ّربره من التعرض لالضطهاد بسبب
عرقه ،أو دينه ،أو جنسيته ،أو انتامئه إىل فئة اجتامعية ،أو آرائه
 1املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،موجز لتقرير االتجاهات العاملية-
ملحة عن عام  ،2019/76/ ،2018شوهد يف  ،2019/8/23يفhttps://cutt.us/h2K03 :
 2تسبب النزاع املستمر يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ويف سورية ،وتصاعد التوترات
الطائفية يف إثيوبيا والكامريون ومنطقة الحزام األوسط يف نيجرييا ،يف معظم حاالت النزوح
الجديدة التي بلغت  10.8ماليني حالة ،والتي ارتبطت بالنزاع والعنف .ووجد الذين حاولوا
العودة إىل ديارهم يف العراق ونيجرييا وسورية أن ممتلكاتهم قد ُد ّمرت والبنية التحتية قد
ترضرت ،وأن الخدمات األساسية غري موجودة ،ينظر :مركز رصد النزوح الداخيل ،ازدياد عدد
النازحني داخل بالدهم أكرث من أي وقت مىض ،2019/5/10 ،شوهد يف  ،2019/8/23يف:
https://cutt.us/NVfVE
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السياسية؛ خارج بلد جنسيته وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك
الخوف ،أن يستظل بحامية ذلك البلد"(((.

صفة القرس التي متيز هذه التنقالت من الهجرة الطوعية التي غال ًبا
ما يكون دافعها اقتصاديًا.

توسع نطاق الحامية املضمونة
أما عىل املستوى األفريقي ،فقد َّ
لالجئني باالعتامد عىل معايري موضوعية ،الستيعاب تدفقات الالجئني
املتزايدة((( .بناء عليه ،إضافة إىل الالجئني باملعنى الوارد يف اتفاقية
 ،1951ومبقتىض الفقرة الثانية من املادة األوىل من االتفاقية املتعلقة
بتحديد املظاهر الخاصة ملشكالت الالجئني يف أفريقيا لعام  ،1969يع ُّد
جب عىل ترك محل إقامته املعتادة بسبب اعتداء
الجئًا "كل شخص يُ َ
خارجي ،أو احتالل ،أو هيمنة أجنبية ،أو أحداث تعكِّر النظام العام
بشكل خطري يف بلد منشئه أو جنسيته ،بكاملها أو جزء منها ،من أجل
البحث عن ملجأ يف مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته"(((.

يتمثل الفارق الجوهري بني املفهومني يف مسألة تجاوز الحدود
الدولية؛ فحني يغادر األشخاص بيوتهم ومناطقهم األصلية فرا ًرا من
النزاع املسلح أو االضطهاد أو انتهاك حقوق اإلنسان ،منهم من يتنقل
إىل مكان آمن داخل الدولة نفسها ،بينام يغادر اآلخرون إىل دولة
أخرى .وعىل الرغم من أن الفئتني تعيشان الظروف الصعبة نفسها،
ويف حاجة إىل الحامية واملساعدة ،فإننا نجد أن الالجئني يتمتعون
مبركز قانوين يضمن لهم مجموعة من الحقوق طبقًا التفاقية ،1951
ويستفيدون من حامية مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
الالجئني ومساعدتها ،بينام ال يتمتع النازحون داخليًا بأي مركز
قانوين دويل؛ ألنهم يظلون خاضعني لسلطة دولتهم ،ويُفرتض أنهم
يستفيدون من حاميتها ،مع أنّه من املمكن أحيانًا أن تكون حكومة
هذه الدولة هي السبب يف نزوحهم(((.

أما بالنسبة إىل تحديد مفهوم النازحني داخل ًيا ،فيجب الرجوع إىل
الوثيقة األساسية يف هذا الشأن وهي املبادئ التوجيهية املتعلقة
بالنزوح الداخيل لعام  ،1998وجرى تعريفهم يف مق ّدمة هذه املبادئ
بأنهم" :األشخاص ومجموعات األشخاص الذين أُجربوا أو اضطروا
إىل الفرار أو الرحيل من أوطانهم أو أماكن إقامتهم املعتادة ،بوجه
خاص من أجل تفادي اآلثار الناجمة عن الرصاع املسلح أو حاالت
من العنف العام ،أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية
أو التي من صنع البرش والذين مل يعربوا حدود دولة معرتف بها
دول ًيا"((( .وهو التعريف نفسه الذي تب ّنته اتفاقية كمباال لحامية
النازحني داخليًا ومساعدتهم يف أفريقيا عام .(((2009
من خالل هذه التعريفات يتضح أن النازحني داخل ًيا والالجئني
يشرتكون يف دوافــع تنقلهم ،واملتمثلة يف النزاعات املسلحة،
واالضطهاد ،وانتهاك حقوق اإلنسان ،وغري ذلك .ومن ثم ،يشرتكون يف
 3األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني ،اعتمدها يوم 28
متوز /يوليه  1951مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي الجنسية ،الذي
دعته الجمعية العامة لألمم املتحدة إيل االنعقاد مبقتىض قرارها ( 429د )5-املؤرخ يف 14
كانون األول /ديسمرب  - 1950تاريخ بدء النفاذ 22 :نيسان /أبريل  ،1954وفقًا ألحكام املادة
 ،43شوهد يف  ،2021/3/18يفhttps://bit.ly/3vCVoDZ :
 4محمد علوان" ،الالجئون يف القانون الدويل والترشيعات املحلية :مؤسسة اللجوء يف
األردن" ،أوراق عمل ندوة تطور اللجوء والنزوح :الترشيع والحامية واملامرسة ،مركز دراسات
الالجئني والنازحني والهجرة القرسية ،جامعة الريموك ،األردن ،2002/7/18-14 ،ص .103
 5منظمة الوحدة األفريقية ،االتفاقية التي تحكم الجوانب املختلفة ملشاكل الالجئني يف
أفريقيا ،دخلت حيز التنفيذ يف  20حزيران /يونيو  ،1974مكتبة حقوق اإلنسان  -جامعة
منيسوتا ،شوهد يف  ،2021/3/18يفhttps://bit.ly/3lDdhhD :
 6األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،مبادئ توجيهية بشأن الترشيد
الداخيل ،2002/9/27 ،شوهد يف  ،2021/3/18يفhttps://bit.ly/3c1Qnxf :
 7االتحاد األفريقي ،اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة النازحني داخل ًيا يف أفريقيا
(اتفاقية كمباال) ،متوز /يوليو  ،2004شوهد يف  ،2021/3/18يفhttps://bit.ly/3ttfqz1:

بناء عليه ،هناك من يقرتح وضع مفهوم موحد ّللجئ باملعنى الواسع،
بحيث يشمل الالجئني باملعنى الضيق ،والنازحني داخليًا؛ ما يتيح
املرونة املطلوبة يف العمل الدويل لصالح األشخاص الذين اضطروا
إىل مغادرة ّ
محال إقامتهم أو بالدهم .تبدو املسألة مسألة تفسري
للمعاهدات ،خاصة املادة األوىل من اتفاقية  ،1951فمن اللحظة
التي تُولِّد فيها النزاعات املسلحة نزو ًحا جامع ًيا ،يصبح التمييز بني
الالجئني والنازحني داخليًا بال معنى؛ ألنه حتى األشخاص الذين
يتجاوزون الحدود ال يُع ّدون الجئني كلهم باملعنى الوارد يف اتفاقية
 ،1951فالنزاعات املسلحة واالضطرابات الداخلية ال تشكّل أسبابًا
لالضطهاد باملعنى الوارد يف املادة األوىل من هذه االتفاقية .بناء
عليه ،فهي ليست مرب ًرا ملنح مركز الالجئ .فالخوف من االضطهاد،
يجب أن يكون قامئًا عىل األسباب الواردة عىل سبيل الحرص يف املادة
األوىل من هذه االتفاقية ،وهي :العرق ،والدين ،والجنسية ،واالنتامء
إىل فئة اجتامعية معينة ،والرأي السيايس ،وأن يكون االضطهاد ذا
طابع فردي(((.
من خالل وجهة النظر هذه ،ال يوجد انقسام يف التنظيم الدويل؛ لكونه يف
إطار األمم املتحدة واملهامت املوكلة إىل املفوضية .وقد تطورت املامرسة
8 Laura Arenas-Peralta, "La protection internationale des personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays," International Law: Revista
Colombiana de Derecho Internacional, no. 31 (2017), pp. 12-13, accessed on
22/2/2021, at: https://bit.ly/3dAeZ0V
9 Michael Barutciski, "Les dilemmes de protection internationale des
réfugiés: Analyse de l'action du HCR," Thèse pour le doctorat en droit,
Université de Paris 2, 2004, pp. 141-142.
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نحو تفسري واسع ملفهوم الالجئ ،فاملدافعون عن هذا االقرتاح يؤكدون
أنه عىل الرغم من أن اتفاقية  1951قد نشأت يف سياق سيايس مهموم
مبشكالت الالجئني األوروبيني بعد الحرب العاملية الثانية ،ومن ثم فإن
دوافعها أوروبية محضة ،فإن املؤمتر الذي تبناها قد شهد مشاركة عاملية
بحضور ممثلني عن جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة( .((1وحتى
إن كان مركز الالجئ يجد أساسه يف االعرتاف بالطلبات الفردية ،فإنه ال
يوجد ما مينع من تحديده عىل أساس جامعي.
تشرتط الترشيعات واملحاكم الداخلية غالبًا وجــود خوف من
االضطهاد ،بغرض تطبيق التعريف الضيق لالجئ ،غري أن املدافعني
عن التفسري الواسع ملفهوم الالجئ يرون أنه ميكن االستناد إىل تفسري
يأخذ يف االعتبار املادة  1/33من اتفاقية  ،1951املتعلقة مببدأ عدم
إعادة الالجئ القرسية إىل حدود األقاليم التي ميكن أن تتعرض فيها
تفسريا واس ًعا
حياته أو حريته للتهديد( .((1غري أنه يجب االعرتاف بأن ً
ملفهوم الالجئ يقتيض تفس ًريا حرك ًيا التفاقية  ،1951واملعاهدات
الدولية ذات الصلة ،بشكل يجعلها تتكيف مع الظروف الحالية(.((1
حل آخر اقرتحه الفقه ،وهو تطبيق مفهوم النازحني عىل
مثة ٌّ
األشخاص الذين يظلون داخل حدود دولتهم ،كام ينطبق عىل الذين
تجاوزوا هذه الحدود( .((1ويبدو هذا الحل أسهل من سابقه؛ ألنه ال
يتعارض مع مفهومٍ اتفاقي ،كام هو الحال بالنسبة إىل مفهوم الالجئ
وفقًا التفاقية  .1951غري أنه بعد صياغة املبادئ التوجيهية املتعلقة
بالنزوح الداخيل ،وبعد إبرام االتفاقية األفريقية املتعلقة بالنازحني
داخليًا ودخولها حيز التنفيذ ،أصبح مفهوم "األشخاص النازحني
داخليًا" مقبولً ومدعو ًما عىل نح ٍو كبري.

واليشء نفسه بالنسبة إىل البلدان التي تنتهي فيها النزاعات ،حيث
يعود الالجئون والنازحون يف الوقت نفسه إىل ديارهم ،ويعيشون
يف املجتمعات نفسها ،ويتعرضون للمشكالت ذاتها فيام يتعلق
بإعادة إدماجهم.

 .2أهمية المساعدات اإلنسانية للنازحين
داخل بلدانهم األصلية في تفادي اللجوء
إلى دولة أخرى
يتع ّرض األشخاص النازحون داخل بلدانهم ملخاطر عديدة ،سواء يف
أثناء نزوحهم ،أو عند عودتهم إىل ديارهم ،أو إعادة استقرارهم يف
مكان آخر .وتصل مع ّدالت الوفيات بني النازحني داخل بلدانهم إىل
نسب مفزعة ،ال سيام بني األطفال والنساء واملس ّنني .ويقع النزوح
الداخيل يف أغلب األحيان نتيجة النتهاكات القانون الدويل اإلنساين
يف أثناء النزاع املسلح ،أو عدم احرتام املعايري األخرى املتعلقة بحامية
األشخاص يف حاالت العنف املعمم ،مثل قانون حقوق اإلنسان .ومع
أن القانون الدويل اإلنساين يحظر رصاح ًة تهجري املدنيني فإن فرار
األشخاص من مناطق النزاع ونزوحهم إىل مناطق أخرى لدليل واضح
عىل عدم مباالة األطراف املتحاربة بحقوقهم املكفولة لهم مبوجب
هذا القانون ،أو أنّها تتعمد استهدافهم ،وهذا أخطر(.((1

من حيث املوضوع ،تع ّد مسألة التسمية املتعلقة بـ "األشخاص
النازحني داخل ًيا" غري مهمة ج ًدا ،ألنها ال تعكس إال جان ًبا وتوقيتًا
معي ًنا يف حياة األشخاص املعنيني ،فاألهم هو التنظيم الدويل
املنطبق عىل هؤالء األشخاص املوجودين بعي ًدا عن ديارهم ،بسبب
النزاعات املسلحة أو االضطرابات الداخلية ،أو االنتهاكات الخطرية
الجامعية لحقوق اإلنسان .ومن الرضوري يف هذه الحالة الخروج
من إطار املفاهيم املستعملة يف اتجاهات مختلفة بحسب الحاالت؛
فبعض الالجئني الذين عربوا الحدود كانوا نازحني داخل بلدانهم،

ومبا أن الدول يقع عىل عاتقها التزام كفالة احرتام الحق يف الحياة
لجميع األشخاص املوجودين داخل األقاليم التابعة لها( ،((1فإنه

10 Oriol Casanovas, "Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits
armés," Recueil des Cours, Académie de droit international de de La Haye,
vol. 306 (2003), pp. 69-71.
11 Ibid.
 12إريكا فيلر" ،الحامية الدولية لالجئني خمسون عا ًما حول تحديات الحامية يف املايض
والحارض واملستقبل" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،مختارات من أعداد ( ،)2001ص .146
نقل عن .Casanovas, p. 72 :
ً
13

 14اللجنة الدولية للصليب األحمر ،النازحون داخل بلدانهم :االستجابة اإلنسانية
الحتياجات النازحني داخل بلدانهم يف حاالت النزاعات املسلحة ،حزيران /يونيو  ،2010ص
 ،3شوهد يف  ،2019/8/25يفhttps://cutt.us/kqvad:
 15ينظر :املادة  1/ 2من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املؤرخ يف
 16كانون األول /ديسمرب 1966؛ املادة  1من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان املؤرخة
يف  4ترشين الثاين /نوفمرب 1950؛ املادتان  1و 2من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
املؤرخة يف  22ترشين الثاين /نوفمرب 1969؛ واملادة  2من اتفاقية حقوق الطفل املؤرخة يف
 20ترشين الثاين /نوفمرب .1989
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يجب عليها اتخاذ جميع التدابري الالزمة لضامن عدم انتهاك هذا
الحق ،وذلك بتوفري جميع احتياجاتهم األساسية حتى يبقوا عىل
قيد الحياة(.((1
ويكون األشخاص يف حالة من الضعف عندما ينزحون ،بغض النظر
عن سبب نزوحهم ،وتتنوع احتياجاتهم من احتياجات قصرية
أو متوسطة أو بعيدة املدى ،وتشمل هذه االحتياجات التغذية
والرعاية الصحية واملأوى وغريها من الرضوريات ،إضافة إىل األمن
والسالمة البدنية والنفسية ،واملساعدة عىل اسرتجاع الروابط األرسية.
وليك يصبح العمل اإلنساين ف ّعالً  ،ال بد من أخذ جميع احتياجات
األشخاص النازحني يف الحسبان ،يف كل مرحلة من مراحل نزوحهم،
وال ميكن تحقيق ذلك إال باتباع نهج شامل يكفل لهم توفري املساعدة
والحامية يف آن واحد( .((1ويف حالة عدم قدرة الدول ،أو إخفاقها يف
القيام بذلك ،يجب أن تسمح لطرف ثالث بتوفري مساعدات اإلغاثة
الالزمة( .((1وألن املساعدات اإلنسانية من شأنها أن تخلق توت ًرا بني
املصالح اإلنسانية واملصالح العسكرية ،فإنه ال بد من أن تتسم
بالطابع اإلنساين البحت وكذلك بالحياد وعدم التحيز(.((1
يفرض مبدأ اإلنسانية أن تتضمن تلك املساعدات السلع والخدمات
الرضورية لبقاء السكان عىل قيد الحياة ،ويجب توفريها للمدنيني
املحتاجني واملحرومني منها نتيجة للنزاع ،ويكون الغرض منها هو
التخفيف من معاناتهم ،وحامية حقهم يف الحياة والصحة والكرامة
اإلنسانية ،ويُنتهك هذا املبدأ حينام يكون الهدف من املساعدات
اإلنسانية ،هو تقديم الدعم املبارش أو غري املبارش إىل أحد أطراف
النزاع .أما مبدأ عدم التحيز فيقتيض تقديم املساعدات إىل األشخاص
الذين يستحقونها بحسب احتياجاتهم ،ومن دون متييز بينهم بسبب
انتامئهم إىل فئة معينة ،باستثناء الحاالت التي تستند إىل معايري
إنسانية (املرىض ،واملسنون ،واألطفال ،وغريهم)(.((2
أما مبدأ الحياد فيقتيض التمييز بني املدنيني واملقاتلني؛ إذ إن
املساعدات اإلنسانية موجهة إىل املدنيني فقط ،وعىل الرغم من
أن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وغريها من
 16ريبيكا باربر" ،تيسري املساعدة اإلنسانية يف القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق
اإلنسان" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،مج  ،91العدد  ،)2009( 876ص .112
 17اللجنة الدولية للصليب األحمر ،النازحون داخل بلدانهم ،ص .6
 18روث أبريل ستوفلز" ،التنظيم القانوين للمساعدات اإلنسانية يف النزاعات :اإلنجازات
والفجوات" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،العدد  ،)2004( 855ص .3
 19توين بفرن" ،آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين وحامية ومساعدة
ضحايا الحرب" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،مج  ،91العدد  ،)2009( 874ص 58؛ كيت
كروفورد [وآخرون]" ،إيواء الالجئني يف املناطق الحرضية وحدود العمل االنساين" ،نرشة
الهجرة القرسية ،العدد  ،)2010( 34ص .27
 20كروفورد [وآخرون].

املنظامت اإلنسانية تبذل قصارى جهدها للتمييز بني املقاتلني
واملدنيني ،فإن االختالط فيام بينهم أصبح مامرسة خطرية وشائعة
يف مخيّامت الالجئني والنازحني داخليًا؛ إذ يستفيد املقاتلون من
املساعدات اإلنسانية املو ّجهة إىل هؤالء(.((2
تعمل حال ًيا العديد من املنظامت اإلنسانية العامة والخاصة يف
مختلف أنحاء العامل ملساعدة األشخاص النازحني داخل ًيا وإنقاذ
حياتهم .وتتخذ املنظامت املسؤولة عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين
والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وتلك املنظامت املسؤولة يف ظل
ظروف محددة عن التعامل مع املخاطر التي تهدد السالم واألمن
أي نزاع املساعي
الدوليني ،خطوات جادة أيضً ا حينام تعوق أطر ُاف ِّ
املبذولة لتقديم املساعدات اإلنسانية.
ومع أهمية نشاطات املساعدة اإلنسانية التي حققت نجا ًحا
وصول إىل األزمات
ً
منذ التسعينيات ،يف أزمة يوغوسالفيا السابقة
اإلنسانية التي يشهدها العامل حال ًيا ،وعىل رأسها األزمة السورية التي
خلَّفت أكرب عدد من الالجئني والنازحني داخل ًيا ،فإنه يجب االعرتاف
بأن النشاط اإلنساين له حدود مهمة؛ إذ ال ميكنه أن يتفادى وقوع
النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ،أو يضع ح ًّدا لها ،وال ميكنه
أن يحل محل الحامية الوطنية .ولهذا ،فإن الحامية الفعلية لألشخاص
النازحني داخل ًيا ال تتوقف عند تأمني املساعدات اإلنسانية لهم ،وإمنا
يجب مكافحة األسباب التي تدفع األشخاص إىل النزوح داخل ًيا أو
التامس اللجوء يف دولة أخرى.

 .3الحق في عدم التهجير ضمان لعدم
التح ّول إلى الجئ
ت ُرجِمت مكافحة أسباب النزوح باملطالبة بحقوق جديدة لإلنسان؛
اقتِح تكملة الحق التقليدي يف طلب اللجوء كام هو منصوص
فقد ُ
عليه يف املادة الرابعة عرشة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
بحق الشخص يف البقاء يف بلده األصيل ومجتمعه ومنزله ،يف ظروف
تضمن له السالمة الجسدية والنفسية ،واألمن املادي والقانوين.
وكانت ماريا ستافروبولو أول من قدم اقرتا ًحا أكادمييًا للحق يف عدم
التهجري يف مقال نرشته يف عام  1994بالصيغة اآلتية" :ال يُجرب أي
شخص كان عىل مغادرة بيته ،وال يُجرب أي شخص كان عىل االنتقال ،أو
الطرد من البلد الذي يحمل جنسيته ،أو منطقة إقامته االعتيادية ،ما
رصا ،ألسباب قاهرة
مل تكن تلك الظروف
ً
منصوصا عليها يف القانون ح ً
تخص األمن الوطني ،أو لحاجات واضحة متس رفاه هؤالء األشخاص،
أو يف حاالت الطوارئ .كام يف الكوارث الطبيعية أو التي يتسبب فيها
21
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اإلنسان .ويف مثل هذه األحوال ،تُتّخَذ جميع التدابري املمكنة لضامن
سالمة مغادرة الناس وإعادة استيطانهم يف مكان آخر"(.((2
إن الهدف من ذلك هو االستجابة الحتياجات األشخاص يف بلدهم
األصيل ،ليك ال يضطروا إىل البحث عنها يف بلد آخر ،من خالل القضاء
عىل أسباب تدفقات الالجئني ،وخاصة بعد أن أصبحت عمليات
تهجري السكان ،تُستع َمل عىل نح ٍو واسع سال ًحا يف الحروب ،ووسيلة
للتطهري العرقي( .((2إن الفرار مل يعد حقًا فقط ،بل يعكس انتهاكًا
للحقوق والحريات األساسية ،ومن ثم يجب النظر إىل حقوق اإلنسان
يف سياق الحق يف البقاء(.((2
يف عام  ،1993ويف سياق أزمة التهجري الكبرية التي عاشتها يوغوسالفيا
السابقة ،تحدثت (ساداكو أوغاتا ،املفوض السامي لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني آنذاك) املرة األوىل ،وبكل رصاحة وجرأة ،عن حق
الناس يف البقاء يف بيوتهم ومواطنهم بسالم؛ ما يعكس نقلة مهمة
يف رؤية املفوضية لقضايا حقوق اإلنسان وانتهاكاتها التي تقود إىل
تدفقات الالجئني .غري أ ّن الرتويج لحق عدم التهجري أو حق البقاء،
يلق قبولً من الجميع ،فهناك معارضون له ،ممن كانوا يرون أنّه
مل َ
يشكّل خط ًرا عىل حق اللجوء ،ومييلون إىل الرتكيز عىل تأكيد حرية
الناس يف التنقل بدلً من الحق املراوغ يف البقاء ،وتلقي الحامية
يف بلدانهم(.((2
تع ُّد مكافحة أسباب النزوح جز ًءا ال يتجزأ من أي جهد يُبذَل للرتويج
نصت املبادئ التوجيهية
لحقوق األشخاص النازحني داخليًا ،ولهذا َّ
للنزوح الداخيل عىل حق كل إنسان يف عدم تهجريه بشكل تعسفي
نصت عىل الحاالت
من مسكنه أو محل إقامته املعتادة ،كام أنها َّ
االستثنائية التي يُس َمح فيها بالتهجري؛ وهي الحفاظ عىل سالمة
األشخاص يف حالتَي الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة ،أو لرضورة
عسكرية ملحة(.((2
نقل عن :ميشيل موريل وماريا شتافروبولو وجان-فرانسوا دوريو" ،تاريخ حق عدم
ً
22
التهجري ووضعه القانوين" ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد  ،)2012(41فقرة .4
 23عىل الرغم من أن تهجري السكان محظور يف إطار القانون الدويل اإلنساين )املادة
 49من اتفاقية جنيف الرابعة ،واملادة  17من امللحق) (الربوتوكول الثاين اإلضايف التفاقيات
جنيف األربع لعام ( ،1949ويشكّل جرمية ضد اإلنسانية يف إطار نظام روما األسايس للمحكمة
الجنائية الدولية (املادة  1- /7د(.
24 Valérie Guidat, "La protection des exilés en dehors de la convention
de Genève : étude comparée de la protection offerte par six pays membres
dans la perspective de l'harmonisation européenne," Thèse pour le doctorat
en droit public, Université de Paris 1, 2002, p. 516.
 25موريل وشتافروبولو ودوريو ،فقرة  2و.5
 26ينظر :املبادئ التوجيهية من  5إىل . 9
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وليست املبادئ التوجيهية ملزمة ،إال أنها تعالج قضية مهمة ،وهي
أ َّن حق عدم التهجري قد يع ّرض حق اللجوء للخطر ،بل قد يستبدله،
نص املبدأ الخامس عرش يف الفقرة (ج) عىل حق النازحني
ولذلك َّ
داخليًا يف طلب اللجوء يف بلد آخر .وبالفعل ميكن النظر إىل هذين
كل منهام يك ّمل اآلخر وأنهام مينحان خيا ًرا
الحقَّني اإلنسان َيني عىل أ َّن ًّ
(من الناحية النظرية عىل األقل) لضحايا التهجري املحتملني :إما البقاء
وإما االنتقال إىل مكان آخر(.((2
بعد صياغة املبادئ التوجيهية حول النزوح الداخيل والرتويج له ،بدأ
االعرتاف بحق عدم التهجري رصاحة يف العديد من الصكوك الدولية
واإلقليمية ودون اإلقليمية .ففي عام  ،2000ك َّرست جمعية القانون
الدويل (وهي منظمة غري حكومية) جهودها لدراسة القانون الدويل
وتطويره ،وتب َّنت إعالن لندن ملبادئ القانون الدويل حول النازحني
الداخليني ،وتض ّمن ذلك اإلعالن إشارة واضحة ورصيحة إىل حق عدم
التهجري يف املادة  .((2(1 /4ويف عام  2005قام املق ِّرر الخاص لإلسكان
وإعادة املمتلكات (باولو سريجيو بينريو) بتحديد مبادئ األمم املتحدة
املتعلقة باإلسكان وإعادة املمتلكات لالجئني والنازحني الداخليني
(املعروفة مببادئ بينريو) .ويقر املبدأ  1 /5رصاحة ،بحق عدم التهجري
القرسي بالصيغة نفسها الواردة يف املبادئ التوجيهية( ،((2كام تناولت
الفقرة الرابعة من املبدأ نفسه رضورة اتخاذ الدول التدابري الالزمة
للوقاية من التهجري( ،((3وعىل الرغم من عدم إلزامية هذه الصكوك،
فإنّها تدل عىل انتشار القبول بشأن هذا الحق.
ويف مواجهة بعض التحديات التي تشهدها الدول األفريقية يف
منطقة البحريات العظمى ،بادر االتحاد األفريقي إىل جانب األمم
املتحدة بإطالق املؤمتر الدويل املعني مبنطقة البحريات الكربى.
وارتكزت هذه العملية عىل أساس اإلقرار بالرتابط القائم بني سكّان
املنطقة وأمنها واقتصاداتها ،ورضورة السعي إليجاد حلول إقليمية
للقضايا التي تؤثر يف املنطقة بأرسها .وقد ت ُ ّوجت هذه العملية
بتوقيع إحدى عرشة دولة ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة
البحريات الكربى (امليثاق الخاص مبنطقة البحريات الكربى) يف كانون
األول /ديسمرب  ،2006ودخل حيز النفاذ يف حزيران /يونيو .2008
 27موريل وشتافروبولو ودوريو ،فقرة .8
 28املرجع نفسه ،فقرة .9
" 29لكل شخص الحق يف الحامية من الترشيد التعسفي من مسكنه أو أرضه أو مكان
إقامته املعتاد" ،ينظر :لجنة حقوق اإلنسان ،املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل
الالجئني واملرشدين ،2005 ،شوهد يف  ،2019/9/10يفhttp://ow.ly/rSusP :
" 30تتخذ الدول خطوات لضامن عدم تعريض أحد للترشد ،سواء من قبل جهات تابعة
للدولة أو غري تابعة لها .وتضمن الدول أيضً ا امتناع األفراد والرشكات والهيئات األخرى
الخاضعة لواليتها القانونية أو لسيطرتها الفعلية عن القيام مبثل هذا الترشيد أو املشاركة فيه
بأي طريقة أخرى" .ينظر :املرجع نفسه.
ّ
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نص امليثاق نفسه
وال يقترص امليثاق الخاص مبنطقة البحريات عىل ّ
بوصفه األداة الرئيسة ،وإمنا يض ّم أيضً ا عرشة بروتوكوالت ،من بينها
الربوتوكول املتعلق بحامية النازحني داخل ًيا ومساعدتهم ،والذي يع ُّد
أول صك ملزم قانونًا يجرب الدول عىل تنفيذ املبادئ التوجيهية للنزوح
الداخيل ،مك ّر ًسا حق عدم التهجري(.((3
أما التطور املهم فقد كان بتبني االتحاد األفريقي اتفاقية ملزمة
قانونًا ،هي اتفاقية حامية النازحني داخليًا يف أفريقيا ومساعدتهم
(اتفاقية كامباال) ،وتنص يف الفقرة األوىل من مادتها الثالثة رصاحة
وينصب هذا املبدأ يف صلب قضية
عىل حق اإلنسان يف عدم تهجريه،
ّ
حامية النازحني داخليًا ،ورفع مستوى أهمية الحامية من النزوح
الداخيل ،من اعتبار أخالقي إىل واجب قانوين تُساءل عنه الدولة(.((3
وعىل الصعيد العاملي ،هناك العديد من الدول التي أدخلت املبادئ
التوجيهية يف ترشيعاتها وسياساتها الوطنية ،أو استنبطت أحكا ًما
قبول ضمن ًيا لحق عدم التهجري بوصفه
أخرى منها؛ ما يعكس ً
قابل للتطبيق .وبذلك ميكن النظر إليه عىل أنه
حقًا إنسانيًا عامليًا ً
حق ناشئ يف القانون الدويل ،وال مجال للشك يف أن ذلك الحق هو
جزء أسايس من حقوق اإلنسان األساسية األخرى ،وخاصة الحق يف
حرية التنقل واختيار محل اإلقامة(.((3
ومن أجل تعزيز الحامية القانونية من التهجري ،يجب االعرتاف
بحق عدم التهجري من خالل صك دويل ملزم (اتفاقية جديدة أو
بروتوكول ملحق باتفاقيات حقوق اإلنسان الحالية) .كام يجب
بذل الجهود من أجل توضيح مضمون حق عدم التهجري ،من خالل
تحديد نطاق تطبيقه الشخيص واملوضوعي واإلقليمي والزماين،
وتوضيح حقوق األفراد والتزامات الدول بأكرب دقة ممكنة ،وكذلك
تحديد القيود التي ترد عىل هذا الحق مبوجب القانون ،وإدخال
التدابري الالزمة عىل املستويَني الدويل والوطني ،إلنفاذ هذا الحق
قانونًا ،وإيقاف انتهاكاته املستمرة ،ومعاقبة املنتهكني معاقبة فعالة،
وتوفري اإلنصاف والتعويضات لضحايا التهجري القرسي ،مبا يف ذلك
الوصول إىل العدالة ،وإعادة املمتلكات أو التعويض عنها(.((3
 31املجلس االقتصادي واالجتامعي لالتحاد األفريقي ،كيفية إنجاح تطبيق اتفاقية كمباال
يف مساعدة النازحني داخل ًيا :دليل املجتمع املدين بشأن دعم تصديق وتنفيذ االتفاقية
لحامية ومساعدة النازحني داخل ًيا يف أفريقيا ،2010 ،ص  ،12شوهد يف  ،2019/9/6يف:
https://bit.ly/38Sq62f
 32روموال أدايوال" ،اتفاقية كمباال والحق يف عدم التهجري" ،نرشة الهجرة القرسية،
العدد  ،)2018( 59ص .5
 33موريل وشتافروبولو ودوريو ،فقرة .11
 34املرجع نفسه ،فقرة .17

ثان ًيا :نحو تكريس مركز قانوني
دولي لألشخاص النازحين داخل ًيا
مع أن غياب الحامية وحالة انعدام األمن التي يعيش فيها النازحون
داخل ًيا تشبه كث ًريا تلك التي يعيش فيها الالجئون ،فإن وضعية هاتني
الفئتَني مختلفة كث ًريا يف نظر القانون الدويل ،بسبب تجاوز حدود
دولية أو عدم تجاوزها .فعىل الرغم من أن النازحني داخليًا هم
أشخاص لهم الحاجة نفسها إىل الحامية مثل الالجئني ،فإنه نتيجة
لكونهم مل يعربوا حدو ًدا إقليمية ،فهم غري مشمولني بالحامية التي
تضمنها اتفاقية جنيف لعام  1951املتعلقة بوضع الالجئني بصيغتها
املعدلة بربوتوكول نيويورك لعام 1967؛ ألنهم يظلون خاضعني
لوالية دولتهم األصلية ،بغض النظر عن عدم رغبة هذه األخرية ،أو
عدم قدرتها عىل حاميتهم .ولهذا السبب نجد أن ماليني األشخاص
النازحني داخليًا هم خارج هذا النظام ،وإن كانوا يستفيدون من
أحكام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،إال
أن الحامية املكفولة مبقتىض هذه القوانني تع ّد غري كافية.

قادت هذه االنشغاالت اإلنسانية املجتمع الدويل إىل تقبّل فكرة
أن عبور الحدود اإلقليمية ليس املعيار الوحيد الذي يحدد رضورة
الحامية واملساعدة .وبناء عليه ،عملت األمم املتحدة عىل االستجابة
ملشكلة النازحني داخل ًيا ،محاول ًة وضع نظام حامية أكرث تالؤ ًما مع
هذا الواقع ،من خالل إنشاء منصب ممثل األمني العام لألمم املتحدة
املعني بالنازحني داخليًا ،الذي عمل عىل وضع إطار معياري لحامية
هذه الفئة ،واملتمثل يف املبادئ التوجيهية املتعلّقة بالنزوح الداخيل،
مؤشا ملرحلة جديدة يف مجال الحامية
والتي تع ّد ،مع أنها غري ملزمةً ّ ،
الدولية لألشخاص النازحني داخل ًيا .غري أن التطور األهم حدث عىل
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املستوى األفريقي؛ حيث جرى تبني اتفاقية دولية ملزمة لحامية
األشخاص النازحني داخليًا ومساعدتهم.

 .1حماية محدودة للنازحين داخل ًيا في إطار
القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون
الدولي اإلنساني
إن استبعاد تطبيق النظام الدويل لالجئني عىل األشخاص النازحني
داخل ًيا ال يعني أنه ال توجد أي حامية ميكن أن يوفرها القانون الدويل
لهؤالء .يكفي التذكري بأن القانون الدويل لحقوق اإلنسان ينطبق عىل
البرش جميعهم ،مبا يف ذلك األشخاص النازحون داخل ًيا ،وينص عىل
حامية خاصة بشأن الفئات املستضعفة ،مثل النساء واألطفال وذوي
اإلعاقة الذين ميثّلون جز ًءا كب ًريا من السكان النازحني داخليًا .أضف
إىل ذلك بعض األحكام التي متس األشخاص النازحني داخليًا بشكل
مبارش؛ مثل املادة  1 /13من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام
 1948الذي ينص عىل حرية التنقل واختيار محل اإلقامة داخل
الدولة ،وكذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
لعام  1966الذي يك ّرس حرية التنقل واختيار محل اإلقامة يف املادة
الثانية عرشة منه.
ويستفيد األشخاص النازحون داخل ًيا من مبادئ القانون الدويل
شامل ،يستهدف حامية السكان املدنيني
اإلنساين الذي يعتمد نه ًجا ً
يف أثناء النزاعات املسلحة ،ومن ضمنهم النازحون داخل ًيا الذين
يستفيدون من الحامية ،ليس بالنظر إىل دوافع نزوحهم ،ولكن
أشخاصا مدنيني متأثرين باألعامل العدائية ،لكن رشيطة أن
بوصفهم
ً
يظلوا بعيدين عن النزاع .وعىل الرغم من أن مسألة ترحيل السكان
املدنيني مل تتم اإلشارة إليها إال ناد ًرا( ،((3فإن هذا ال يعني أن القانون
الدويل اإلنساين ال ينص عىل الحامية القانونية لفئة النازحني داخل ًيا،
بل عىل العكس من ذلك ،فإن احرتام أحكام هذا القانون ميكن أن
يسهم يف تفادي النزوح القرسي؛ ألن أغلب حاالت النزوح ،اليوم،
سببها الحروب(.((3
باختصار ،فإن القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل
مهم من املعايري القانونية التي يستفيد
اإلنساين يوفران عد ًدا ًّ
منها األشخاص النازحون داخل ًيا ،إال أنها غري كافية بسبب وجود
 35من أهم صور حامية القانون الدويل اإلنساين للنازحني داخل ًيا هو تجريم هذا القانون
للرتحيل واإلبعاد القرسي للسكان املدنيني ،ينظر :املادتان  45و 49من اتفاقية جنيف الرابعة؛
املادة  85من امللحق )الربوتوكول( األول اإلضايف التفاقيات جنيف األربع لعام 1949؛ املادة
 17من امللحق (الربوتوكول) الثاين اإلضايف التفاقيات جنيف األربع لعام .1949
36 Kei Hakata, "Vers une protection plus effective des personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays," RGDIP, vol. 106, no. 3 (2002), p. 624 .
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رياني /يناثلا نوناكوناك

ثغرات ،أهمها عدم وجود صك دويل يق ّر رصاح ًة حق الفرد يف
عدم تعرضه للنزوح التعسفي ،إضافة إىل غياب الحق يف اسرتداد
املمتلكات املفقودة أو التعويض عنها ،عقب نزوح مرتبط بحاالت
النزاعات املسلحة ،والحق يف الحصول عىل الحامية واملساعدة يف
أثناء النزوح ،والحق يف الحصول عىل بطاقات جديدة للهوية ،وكذلك
غياب ضامنات للعودة إىل املناطق األصلية( .((3بناء عليه ،فإن الجهد
الحقيقي املكرس لحامية النازحني داخل ًيا يتمثل يف صياغة املبادئ
التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل لعام .1998

 .2المبادئ التوجيهية المتعلّقة بالنزوح
الداخلي :صك عالمي لكن غير ملزم
يف آذار /مارس  ،1992طلبت لجنة حقوق اإلنسان من األمني العام
تعيني ممثل له يكون مكلفًا مبسألة النازحني داخليًا ،فجرى تعيني
السيد فرنسيس .م دينغ يف هذا املنصب ،وأعد فريق من الخرباء
القانونيني بإرشافه دراسة معمقة حول مدى تلبية القانون الدويل
لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين (وقانون اللجوء عىل سبيل
القياس) ،االحتياجات األساسية للنازحني داخل ًيا ،يف ثالث حاالت ينص
عليها القانون الدويل ،وتشمل أغلب حاالت النزوح الداخيل ،وهي:
حاالت التوتر واالضطرابات أو الكوارث ،وحاالت النزاعات املسلحة
غري الدولية ،وحاالت النزاعات املسلحة الدولية(.((3
وقد خل َُصت هذه الدراسة إىل أنه إذا كان القانون الدويل النافذ حاليًا
يغطي جوانب عديدة تهم األشخاص النازحني داخل ًيا ،فإن الحامية
القانونية املكفولة يف أغلبها غري كافية ،ولهذا اجتهد منذ تعيينه
لتحليل املعايري القانونية ذات الصلة ،ثم جمعها يف إطار متجانس،
وتكللت جهوده بوضع وثيقة ُسم َيت "املبادئ التوجيهية املتعلقة
بالنزوح الداخيل" ،وق ّدمها أمام لجنة حقوق اإلنسان يف دورتها
املنعقدة يف  17نيسان /أبريل  ،1998ووافقت عليها(.((3
تتألف املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل من ثالثني مبدأ عا ًّما،
وتغطي إشكالية النزوح الداخيل عىل نح ٍو مستفيض؛ فهي تتناول
مختلف مراحل النزوح وأشكاله ،وتعكس مسؤوليات الدول عن
ضامن احرتام حقوق األشخاص النازحني داخل ًيا.
 37جان فيليب الفوييه" ،مبادئ توجيهية بشأن املرشدين داخل ًيا :مالحظات بشأن إسهام
القانون الدويل اإلنساين" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،العدد  ،)1998( 61ص .457
 38روبرت ك .غولدمان" ،تقنني القواعد الدولية املتعلقة باألشخاص املرشدين داخل ًيا:
مجال تراعى فيه االعتبارات املتصلة بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين" ،املجلة الدولية
للصليب األحمر ،العدد  ،)1998( 61ص .449
 39ميكن االطالع عىل النص الكامل للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل
لعام  ،1998يف :األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،مبادئ توجيهية بشأن
الترشيد الداخيل.
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وألن ملفهوم األشخاص النازحني أهمية كبرية ،فهو رضوري لجمع
اإلحصائيات واملعطيات األخرى لتسهيل وضع املعايري القانونية
املتعلقة بحامية هذه الفئة ،وتنفيذ برامج املساعدة املوجهة إليها(((4؛
تنص
فقد جرى تعريفهم يف مق ّدمة هذه املبادئ التوجيهية التي ُّ
عىل أن هذه التسمية تنطبق عىل" :األشخاص ومجموعات األشخاص
الذين أُجربوا أو اضطروا إىل الفرار أو الرحيل من أوطانهم أو أماكن
إقامتهم املعتادة ،بوجه خاص من أجل تفادي اآلثار الناجمة عن
الرصاع املسلح أو حاالت من العنف العام ،أو انتهاكات حقوق
اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع البرش ،والذين مل
يعربوا حدود دولة معرتف بها دول ًيا"(.((4
ويقتىض التعريف املذكور سابقًا توافر رشطني لحدوث حالة النزوح
الداخيل ،وهام:
.أعنرص الحراك القرسي أو غري اإلرادي )االضطراري) الذي ال يرتك
لألفراد خيا ًرا آخر غري الرحيل أو الفرار من مكان سكنهم؛
.بأن يكون هذا الحراك ضمن الحدود الوطنية للشخص النازح؛
أي أن يضطر إىل التنقل من مكان سكناه إىل مكان آخر داخل
حدود بلده(.((4
ما مييز هذا التعريف هو طابعه املرن والواسع الذي ميكن أن يغطي
فرضيات متنوعة يف هذا الشأن؛ فاستعامل عبارة "وبوجه خاص" يف
هذا التعريف ،عند تعداد أسباب النزوح ،يفهم منه أن هذه األسباب
ليست حرصية.
يجب ،إذًا ،أن تنشأ الحامية من منطلق أن األشخاص النازحني داخل ًيا
أصحاب حقوق ،ويجب أن يع َّزز االحرتام الكامل واملتساوي لحقوق
اإلنسان بني األفراد جميعهم ،من دون متييز من أي نوع ،وإدراك
االحتياجات املتنوعة وأوجه القوة والضعف(.((4
تحل
تغي أو تع ّدل أو ّ
تجدر اإلشارة إىل أن هذه املبادئ التوجيهية ال ّ
محل القانون الدويل النافذ حاليًا ،أو الحقوق التي يتمتع بها األفراد
تطبيقًا للترشيع الوطني؛ فالغرض منها هو توجيه السلطات ،وكل من
فس بها القانون وينفَّذ يف
يعنيهم األمر ،إىل الطريقة التي ينبغي أن يُ َّ
 40ينسن – هاغن إيشينبيرش وتوم ديلرو" ،ملحات عن تجمعات النازحني داخليًا :مبادئ
توجيهية جديدة" ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد  ،)2007( 29ص .66
 41ينظر الفقرة الثانية من مقدمة املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل.
نقل عن:
 42املركز الدويل ملراقبة التهجري ،دليل تدريبي عىل حامية املرشدين داخل ًياً ،
"النازحون 'املرشدون داخل ًيا' يف القانون الدويل اإلنساين" ،سلسلة القانون الدويل اإلنساين رقم
 ،2008 ،8ص  ،3شوهد يف  ،2019/8/23يفhttps://bit.ly/30WwbGq :
 43املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" ،حوار املفوض السامي بشأن
تحديات الحامية :حامية النازحني داخل ًيا :تحديات مستمرة وفكر متجدد"،2013/11/25 ،
شوهد يف  ،2019/8/20يفhttps://bit.ly/3uwvukD :
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مراحل النزوح جميعها( .((4وليس الهدف من هذه املبادئ التوجيهية
هو وضع قواعد ومعايري قانونية جديدة ،وإمنا إيراد توجيهات بشأن
كيفية تطبيق الحقوق والضامنات العاملية عىل الوضع الخاص للنازحني
داخل ًيا ،ومن ثم مساعدة الدول عىل الوفاء بالتزاماتها .وتسعى هذه
املبادئ أيضً ا إىل تفادي حاالت جديدة من النزوح يف املستقبل ،وذلك
من خالل دعوة السلطات كافة وأعضاء املجتمع الدويل جمي ًعا ،إىل
احرتام االلتزامات املفروضة عليهم مبوجب القانون الدويل ،وخاصة
قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف الظروف جميعها(.((4
يتضح مام سبق ،أن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل
تتب َّنى وجهة نظر حركية تب ًعا ملراحل النزوح( :((4مبادئ متعلقة
بالحامية ضد النزوح ،ومبادئ متعلقة بالحامية يف أثناء النزوح،
ومبادئ متعلقة باملساعدة اإلنسانية ،ومبادئ متعلقة بالعودة
وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج .وألن النزوح الداخيل عمو ًما يعرض
األشخاص للتمييز وانتهاك حقوقهم األساسية ،وهذا نتيجة مبارشة
القتالعهم من جذورهم( ،((4فإن االنطالق يكون من مبدأ عام يشكل
حجر الزاوية بالنسبة إىل حقوق اإلنسان ،ويتعلق باملساواة وعدم
التمييز من أي نوع كان( ((4بني األشخاص النازحني داخل ًيا فيام بينهم
(املبدأ  ،)4أو بينهم وبني باقي السكان (املبدأ )1؛ إذ يرمي هذا
املبدأ إىل عدم تعرضهم للتمييز يف مامرسة حقوقهم بسبب وضعيتهم
هذه( .((4لكن هذا ال يحول دون تكريس حامية خاصة لبعض الفئات
املستضعفة مثل النساء (املبدأ  ،)19واألطفال (املبدأ .)13
يؤدي الفرار والنزوح إىل الحرمان من حقوق عدة ،بسبب غياب اإلطار
املؤسيس واالجتامعي الرضوري ملامرستها ،ويعد الحق يف الحياة من
أكرث الحقوق عرضة للتهديد يف أثناء النزاعات املسلحة .وبناء عليه،
 44ينص املبدأ الثاين عىل-1" :يتقيد بهذه املبادئ كافة السلطات واملجموعات واألشخاص
بغض النظر عن مركزهم القانوين ،وتطبق دون أي متييز مرض .وال يؤثر التقيد بهذه املبادئ يف
املركز القانوين ألي سلطات أو مجموعات من أشخاص يعنيهم األمر-2 .ال تفرس هذه املبادئ
عىل أنها تقيد أو تعدّل أو تعوق أحكام أي صك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية أو القانون
الدويل اإلنساين أو الحقوق املمنوحة لألشخاص مبقتىض القانون املحيل .وال متس هذه املبادئ
خاصة بالحق يف التامس اللجوء يف البلدان األخرى والتمتع به".
 45ينظر :املرجع نفسه.
46 Alain Didier Olinga, "La protection des personnes déplacées à
l'intérieur de leur pays," in : R. Perruchoud (éd), Migrations et protection des
droits de l'homme (Genève: OIM, 2005), p. 160.
 47نينا بريكالند" ،النزوح الداخيل :االتجاهات العاملية للنزوح الناشئ عن النزاع" ،املجلة
الدولية للصليب األحمر ،مج  ،91العدد  ،)2009( 876ص .45
 48سواء كان بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي
السيايس ،أو غريه ،أو األصل القومي أو اإلثني أو االجتامعي أو السن أو اإلعاقة ،أو امللكية
أو املولد أو أي معيار مامثل آخر .وقد أعيد تأكيد عدم التمييز يف املبادئ (.(29 ،22 ،18 ،2
 49أحمد عثامن محمد املبارك" ،حامية النازحني :إعادة توطينهم واندماجهم" ،اإلنساين،
العدد  ،)2006( 35ص .32
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أصيل ومحم ًّيا قانونًا
فإن املبادئ التوجيهية تعرتف به لكونه حقًا ً
(املبدأ  ،)1 /10وتحظر عىل نح ٍو خاص الهجامت وأعامل العنف ضد
األشخاص النازحني داخليًا الذين ال يشاركون يف األعامل العدائية،
أو استخدامهم در ًعا لحامية األهداف العسكرية (املبدأ .((5()2 /10
وعىل الرغم من أن هذه املبادئ التوجيهية ال تتمتع بقوة ملزمة،
فإن الهيئات الدولية أصبحت تستأنس بها بوصفها مصد ًرا للتفسري،
فمن بني سبع وأربعني حالة نزوح داخيل فصلت فيها هيئات حقوق
اإلنسان الدولية منذ إطالق املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل
يف عام  ،1998هناك إحدى عرشة قضية أشارت فيها املحاكم إشارة
رصيحة إىل املبادئ التوجيهية ذاتها ،من أجل تعزيز الحامية الخاصة
للسكان األصليني ضد التهجري ،إضافة إىل التعامل مع قضايا
املقدمة ّ
مثل ملّ الشمل األرسي والعودة وإعادة االندماج ،وتتمثل هذه الهيئات
يف محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان (مثاين قضايا( ،واملحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان )قضيتان) ،واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب )قضية واحدة( ،أما هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة
لألمم املتحدة ،فعىل الرغم من أنها مل تستخدم املبادئ التوجيهية يف
قراراتها ،فإنها ق ّدمت معظم توصياتها باالمتثال للمبادئ التوجيهية،
وذلك ضمن ملحوظاتها الختامية العامة حول وضع حقوق اإلنسان(. ((5
لكن السؤال املطروح هو :هل من الرضوري إنشاء مركز قانوين خاص
باألشخاص النازحني داخل ًيا؟
إن رضورة منح مركز لالجئ مربرة يف القانون الدويل؛ لكون هذه
الفئة من األشخاص محرومة من الحامية األساسية التي تؤ ّمنها دولة
األصل ،ولهذا يجب توفري حامية بديلة لهم من جهة دولة أخرى ،يف
حني أن األمر يختلف بالنسبة إىل األشخاص النازحني داخل ًيا الذين
يُع ُّدون أصحاب حقوق باعتبارهم وطنيني لدولة معينة ،ويُف َرتض
أنهم يتمتعون بحاميتها(.((5
 50إضافة إىل الحق يف الحياة ،نجد أن املبادئ التوجيهية تعكس مختلف حقوق اإلنسان
املعرتف بها يف املعاهدات الدولية ،مثل الحق يف حامية األموال واملمتلكات (املبدأ )21؛ الحق يف
العمل (املبدأ )22؛ وألن النزوح يعطّل سبل العيش بشكل كبري ،ويؤدي إىل انخفاض حاد يف فرص
الحصول عىل رضورات الحياة األساسية ،مبا يف ذلك الغذاء ،واملياه الصالحة للرشب ،واملأوى،
وامللبس ،والخدمات الصحية والرصف الصحي ،فقد تضمنت هذه املبادئ التوجيهية الحق
يف الوصول إىل هذه الرضوريات بأمان (املبدأ  ،)18وتلقي الرعاية الصحية ،وإيالء الحاجات
خاصا )املبدأ )1/19؛ ومن الحقوق التي تكتسب أهمية بالغة بالنسبة
الصحية للنساء اهتام ًما ً
إىل األشخاص النازحني داخليًا عىل غرار الالجئني ،الحق يف وحدة األرسة (املبدأ  ،)17والحق
يف امتالك وثائق الهوية ،ويف حالة ضياعها يف أثناء النزوح ،يجب الحصول عىل وثائق جديدة
(املبدأ  .)2/20أما بالنسبة إىل حق العودة ،فإنه يقع عىل عاتق السلطات مسؤولية خلق ظروف
مالمئة للعودة الطوعية للنازحني يف أمن وكرامة ،والسعي لتيسري إعادة إدماجهم (املبدأ .)6
نقل عن :ديبورا كزلني" ،املبادئ التوجيهية يف محاكم حقوق اإلنسان الدولية" ،نرشة
ً
51
الهجرة القرسية ،العدد  ،)2018( 59ص .43
52 Hakata, p. 625.
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يرى األستاذ والرت كاالن ،وهو واحد من مهنديس املبادئ التوجيهية
بشأن النزوح الداخيل ،أنه ليس من الــروري ،وال من املمكن،
منح مركز قانوين لهؤالء األشخاص ،وبهذا فإن التعريف الوارد يف
املبادئ التوجيهية يحاول توضيح الطبيعة الوصفية ،وليس القانونية
ملصطلح "األشخاص النازحني داخليًا"( ،((5وعليه فهو يصلح أدا ًة لحرص
نطاق تطبيق هذه املبادئ التوجيهية( .((5غري أن هناك َمن ينتقد
تعريف األشخاص النازحني داخليًا الوارد يف املبادئ التوجيهية بشأن
النزوح الداخيل من وجهة نظر القانون الدويل اإلنساين؛ لكونه مل
مينح النازحني داخل ًيا أي مركز قانوين متميز من ذلك الذي يتمتع
به السكان املدنيون؛ فقد ترك فئة من األشخاص من دون حامية،
بالنظر إىل أن األشخاص النازحني يف حاجة إىل حامية خاصة ،مختلفة
عن تلك املمنوحة للسكان املدنيني عمو ًما(.((5

 .3اتفاقية كمباال :تكريس مركز قانوني
لألشخاص النازحين داخل ًيا على
المستوى األفريقي
قبل صياغة املبادئ التوجيهية مل يكن هناك أي وثيقة ترمي إىل
توضيح مشكلة األشخاص النازحني داخليًا ،وبذلك متثّل هذه املبادئ
تقد ًما مهمًّ يف هذا الشأن ،عىل األقل بالنظر إىل كونها ستسمح
ملختلف الفاعلني (السلطات الوطنية ،املنظامت الدولية أو املنظامت
غري الحكومية) مبعالجة هذه املشكلة بدقة وباهتامم أكرث .كام كان
للمبادئ التوجيهية بوصفها وثيقة مرجعية تأثري مهم عىل املستوى
اإلقليمي ،فقد اتخذ االتحاد األفريقي ،بناء عىل هذه املبادئ
التوجيهية وتجارب الدول األفريقية وقوانينها وسياساتها؛ خطوة
حيوية لتعزيز حامية حقوق فئة من األشخاص هي األشد تأث ًرا عىل
مستوى القارة األفريقية ،من خالل اعتامد اتفاقية كمباال لحامية
النازحني داخليًا يف أفريقيا ومساعدتهم ،وذلك يف القمة الخاصة
املنعقدة يف مدينة كمباال بأوغندا يف  22ترشين األول /أكتوبر ،2009
ودخلت حيز التنفيذ يف  6كانون األول /ديسمرب .2012
أنشأت هذه االتفاقية إطا ًرا قانون ًيا أفريق ًيا لتفادي النزوح الداخيل،
وحامية السكان ومساعدتهم يف أثناء النزوح ،وإيجاد حلول دامئة
لوضعيتهم ،ليشكّل االتحاد األفريقي بذلك سابقة جديدة يف القانون
 53ينظر يف املعنى نفسه :خالد كورس "،ثغرات يف أنظمة حامية النازحني داخل ًيا" ،نرشة
الهجرة القرسية ،العدد  ،)2008( 31ص .17
 54الفوييه ،ص .458
55 Casanovas, p. 66.
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الدويل(((5؛ إذ ت ُعد هذه االتفاقية أول صك ملزم قانونًا لحامية حقوق
النازحني داخليًا ،وهي تعكس حقوق اإلنسان الراسخة يف املبادئ
التوجيهية ،كام تضم مختلف الجوانب ذات الصلة باألعراف واملبادئ
التي تنص عليها الصكوك األفريقية لحقوق اإلنسان(.((5
تُع ّد اتفاقية كمباال ،االتفاقية اإلقليمية األوىل التي تعالج مسألة
النزوح الداخيل معالجة شاملة؛ إذ ترصد النواحي املتعلقة بالوقاية
واالستجابة والحلول الدامئة ،كام أنّها تعيد تأكيد القوانني الدولية
واألفريقية القامئة ،مبا يف ذلك معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين ،وتحمي عىل نح ٍو رصيح األشخاص النازحني
من ج ّراء الكوارث الطبيعية ،والنزاعات املسلّحة ،وحاالت العنف
املع ّمم ،وانتهاكات حقوق اإلنسان واملشاريع اإلمنائية(.((5
اعتمد األشخاص الذين صاغوا اتفاقية كمباال اعتام ًدا كب ًريا عىل
املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل ،آخذين يف االعتبار السياق
األفريقي ،ويتضح ذلك جل ًيا يف تكريسها الحق يف عدم التهجري
التعسفي .وبحسب اتفاقية كمباال ،فإن أي فعل يقود إىل التهجري
ّ
(((5
والنزوح يجب أن ينسجم مع القانون الــدويل  ،فهي تنص عىل
عدم إجازة النزوح الداخيل نتيجة التطهري العرقي أو الفصل الديني
أو العرقي ،كام أنها ترفض استخدام النزوح وسيل ًة إليقاع العقاب
الجامعي ،وترفض النزوح الناتج من "العنف املعمم أو انتهاكات
حقوق اإلنسان" ،وكذلك النزوح الذي يؤدي إىل اإلبادة الجامعية
وجرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية(.((6
وبينام تحظر املبادئ التوجيهية تشويه الجسد والعنف القائم عىل
نوع الجنس املامرس ضد النازحني داخليًا (املبدأ (11،تذهب اتفاقية
كمباال إىل أبعد من ذلك؛ إذ تحظر جميع املامرسات الضارة الناتجة
من التهجري والنزوح (املادة  9فقرة  1د)(((6؛ ومن الواضح أ ّن الحظر
الذي نصت عليه اتفاقية كمباال ملثل هذه املامرسات الضارة كسبب
يف النزوح جاء مبا يستجيب للسياق األفريقي.
 56كانت السابقة األوىل يف عام  ،1969عندما تولّت منظمة الوحدة األفريقية ،أي ما يُعرف
حاليًا باالتحاد األفريقي ،القيادة ملعالجة مشكلة النزوح القرسي عىل مستوى القارة األفريقية،
من خالل اعتامد االتفاقية املتعلقة بتحديد املظاهر الخاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا،
فكانت بذلك أول منظمة إقليمية تتب ّنى صكًّا ملز ًما يتناول عىل وجه التحديد مشكلة الالجئني.
 57أدايوال ،ص .15
 58املجلس االقتصادي واالجتامعي لالتحاد األفريقي ،ص .15
 59أدايوال ،ص .15
 60ينظر املادة .4/4
" 61تحمي الدول األطراف حقوق النازحني داخل ًيا بغض النظر عن أسباب هذا النزوح،
من خالل االمتناع عن األعامل التالية ومنعها ،وذلك من جملة أعامل أخرى ]...[ :العنف
الجنيس والعنف القائم عىل أساس الجنس بكافة أشكاله ،مبا يف ذلك االغتصاب والدعارة
القرسية واالستغالل الجنيس واملامرسات الضارة والرق وتجنيد األطفال واستخدامهم يف
األعامل العدائية والعاملة القرسية واالتجار بالبرش وتهريبهم" .ينظر :املرجع نفسه.

وتسمح اتفاقية كمباال ببعض أنواع النزوح عىل أسس معينة ،منها
عىل سبيل املثال :أوضاع النزاع املسلح ،أو الرضورة العسكرية ،أو
حامية السكان املدنيني .وهذه األرضية املسموح بها مستمدة من
املبادئ التوجيهية التي تستند إىل قواعد القانون الدويل اإلنساين،
خاصة الربوتوكول الثاين التفاقيات جنيف لعام .1949
ويف أوضاع الكوارث الطبيعية ،يُسمح بالنزوح عند الحاجة إليه
من أجل الحفاظ عىل سالمة السكان املتأث ّرين وص ّحتهم .أ ّما يف
حاالت النزوح الناتجة من العمليات التنموية ،فرتسم اتفاقية كمباال
منعطفًا مختلفًا متا ًما؛ فقد عكست املسودة األولية لهذه االتفاقية
الحظر الوارد يف املبادئ التوجيهية لهذا النوع من النزوح "يف حاالت
املرشوعات اإلمنائية واسعة النطاق التي ال تس ّوغها غلبة املصالح
العامة" (املبدأ التوجيهي  6ج) ،لكن ُع ِّدل هذا البند فيام بعد ،يف
املادة العارشة من اتفاقية كمباال ،لتطلب إىل الدول أن تعمل "قدر
اإلمكان" عىل منع النزوح الناتج من املرشوعات التنموية .وبناء عليه،
فإن الدول غري ملزمة مبنع حدوث النزوح ّإل يف حالة املجتمعات
املحلية التي لها روابط قوية مع األرض التي تعتمد عليها.
وميكن السامح بالنزوح إذا كان يخدم "مصالح عامة قهرية وغالبة"
(املادة  ،(4/5لكن يجب عىل الدول يف هذه الحالة احرتام التزاماتها
الخاصة بحقوق اإلنسان ،فيام يتعلق بالطريقة التي تنفّذ بها عمليات
النزوح .حتى لو ُس ِمح بالنزوح يف بعض الحاالت ،مبوجب القانون
الدويل فيجب أن يُنفَّذ مبا ينسجم مع القانون؛ أي باستيفاء أدىن
الضامنات اإلجرائية( .((6ومع أ ّن املبادئ التوجيهية ال تفرض معايري
دنيا محددة فيام يخص الكوارث الطبيعية ،فهي مدرجة يف اتفاقية
كمباال ،ومتثّل إضافة جديدة جاءت بها هذه االتفاقية.
وبذلك تشكّل اتفاقية كمباال من خالل ترسيخها هذه املعايري
وجمعها ضمن ّ
صك واحد ،إطا ًرا قانون ًّيا فري ًدا ملعالجة خصائص
النزوح الداخيل يف القارة األفريقية ،وتوفري قاعدة قانونية أشد متانة
ووضو ًحا لحامية األشخاص النازحني داخل ًيا.

ً
ثالثا  :الدوافع الفعلية وراء تكريس
حماية دولية لألشخاص النازحين داخل ًيا
مثة عوامل عدة اجتمعت يف العقود األخرية ،وأدت إىل إعادة تقييم
املقاربة التقليدية ملشكلة الالجئني ،أهمها :التخوف املتزايد لبلدان
اللجوء أمام التكاليف املرتفعة لتزويد الالجئني بالحامية واملساعدة
ملدد غري محددة ،وتحفّظها بشأن قبول أعداد كبرية من الالجئني،
62
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والوعي املتزايد بأن تدفقات الالجئني ميكن أن متثل تهدي ًدا جديًّا
لألمن الوطني واإلقليمي والــدويل .بناء عليه ،أصبحت البلدان
املتقدمة تتوارى خلف بعض العبارات؛ مثل" :ترقية العودة"،
و"الحامية الوقائية" ،و"مساعدة األشخاص النازحني داخل بلدانهم"،
والتي بقدر سخائها ،فهي غامضة أيضً ا ،لتتمكن من التعامل مع
مشكلة الالجئني من خالل مصالحها الخاصة ،وتبني سياسات تقييدية
أكرث فأكرث يف مجال اللجوء من أجل التقليل من عوامل الجذب نحو
أقاليمها .ولعل التدابري املختلفة التي اتخذتها الدول األوروبية ملنع
الالجئني السوريني من الدخول إىل أقاليمها أكرب دليل عىل ذلك.

 .1مساعدة الدول األوروبية لألشخاص
النازحين داخل بلدانهم آلية لحماية حدودها
تعد الدول األوروبية أكرب ممول للمساعدات اإلنسانية لألشخاص
النازحني داخليًا ،وضحايا النزاعات املسلحة عمو ًما ،استنا ًدا إىل
مقاربة الحامية الوقائية التي تقتيض حامية األشخاص داخل بلدانهم
األصلية يك ال يضطروا إىل الفرار خارج حدودها .غري أن هذه املقاربة،
عمل ًّيا ،ترجمتها الدول األوروبية من خالل وضع سياسات تقييدية،
للحد من تحركات األشخاص نحو دول أخرى ،سع ًيا وراء الحصول عىل
امللجأ( .((6لذا ،فإ ّن فكرة الوقاية ذات مخاطر كبرية ،سواء بالنسبة إىل
حرية التنقل املك ّرسة يف مختلف الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان،
 63حورية أيت قايس" ،تدابري إدارة الهجرة يف إطار االتحاد األورويب :انتهاك لحقوق
اإلنسان تحت ستار الدواعي األمنية" ،ورقة مقدمة يف امللتقى الدويل الهجرة يف املنطقة
العربية بعد  7سنوات من الربيع العريب :الواقع والتحديات ،مركز إدراك للبحث العلمي
بتونس ،بالتنسيق مع املعهد العايل للغات بجامعة قابس ،سوسة ،2018/8/27-24 ،ص .3-1
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رياني /يناثلا نوناكوناك

أو حق اللجوء ،كام هو وارد يف الفقرة األوىل من املادة الرابعة عرشة
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .كام أن التوجه العام املالحظ
عىل مامرسات الدول الحتجاز ملتميس اللجوء ،بوصفها سياسة وقائية
يكون الهدف منها ردع ضحايا االضطهاد املحتملني ،وثنيهم عن
التامس اللجوء ،يشكِّل تحديًا صارخًا ملبادئ القانون الدويل ّللجئني،
ومبادئ حقوق اإلنسان بعا ّمة(.((6
وإذا كان املدافعون عن حقوق الالجئني يخشون من أن تؤدي فكرة
الوقاية إىل املساس بحق اللجوء ،فإ ّن بعض الدول منشغلة بتأثري
هذه املقاربة التي تغلفها الدوافع اإلنسانية ،يف مبدأ السيادة؛ ألن
الوقاية ،ومن خالل طابعها املزدوج ،يُفرتض معها التدخل بأشكال
مختلفة لدى دول األصل ،سواء من أجل دفعها إىل معالجة األوضاع
االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،أو لتأمني الحامية لهؤالء األشخاص
داخل بلدانهم( .((6وإذا كانت عودة الالجئني إىل بلدهم تع ُّد يف كثري
قابل للتطبيق ومفضّ ًل من الناحية السياسية ،فإن
من األحيان حلًّ ً
العائدين قد يعودون يف الواقع إىل أوضاع أمن واستقرار تع ّد موضع
شك ،وقد يتعرضون للنزوح مرة أخرى ولكن داخليًا .ومن أمثلة ذلك:
الوضع الحايل يف الصومال بوجود عائدين من كينيا ،ويف أفغانستان
بوجود عائدين من باكستان والعراق(.((6
لب الخطاب الجديد للمفوضية ،ومتثّل
إن املقاربة الوقائية هي ُّ
الهدف الذي سطَّرته يف قلب اسرتاتيجيتها منذ التسعينيات ،غري أن
مخاطر هذا الخطاب بالنسبة إىل وكالة مسؤولة عن حامية الالجئني
واضحة ج ًّدا ،خاصة عندما يتم الرتكيز عىل الوقاية من تدفقات
الالجئني ،بدلً من الوقاية من أسبابها .وقد أصبحت املفوضية تقود
نشاطًا ،يزداد يو ًما بعد يوم يف البلدان األصلية لالجئني .وال يهدف
هذا النشاط إىل ترقية عمليات إعادة الالجئني إىل أوطانهم فحسب،
وإمنا يدخل أيضً ا يف إطار عملية وقائية هدفها الحد من تدفقات
الالجئني ،يف حني أ ّن الوقاية الفعلية تقتيض مواجهة أسباب تدفقات
الالجئني وليس آثارها(.((6
من الواضح أن التوجهات الجديدة للمفوضية تفوق كث ًريا صالحياتها
تصب يف
األصلية التي تض ّمنها نظامها األسايس ،وإن كانت يف النهاية ُّ
هدفها األسايس ،وهو البحث عن حلول دامئة .كام يبدو أن طريقة
خلف الطعاين" ،الهجرة غري املرشوعة" ،قضايا الالجئني والنازحني ،العدد ،)2004( 30
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االستجابة ألزمة اللجوء وخاصة اإلعــادة إىل الوطن ،قد سمحت
للبلدان املتقدمة بأن ت ُبقي أبوابها مغلقة أمام الالجئني .وقد مارست
هذه البلدان ضغوطًا عىل املفوضية ليك تقلل من نفقاتها ،فقد
م ّولت عمليات اإلعادة إىل الوطن وإبقاء السكان يف مواقعهم ،وهي
عمليات أقل تكلفة من تسيري مخيامت الالجئني سنوات عديدة(.((6
بديل من النشاط
تستعمل الدول األوروبية تدخل املفوضية بوصفه ً
يغض النظر عن مسؤولية الدول،
السيايس؛ ألن النشاط اإلنساين ُّ
(((6
ويح ّول االنتباه عن فشل العملية السياسية  .فالدول األوروبية
تدعم عسكريًّا املساعدات اإلنسانية لصالح األشخاص املترضرين
من النزاعات املسلحة ،بهدف تفادي نزوح ،ستكون هي أول من
سيتحمل تبعاته(.((7
وقد أثارت مشاركة املفوضية يف نشاطات الحامية داخل بلدان األصل،
تساؤل حول نقطة االنطالق بالنسبة إليها :النزوح أم االضطهاد؟
ً
صحيح أن وضع حد لالضطهاد يحل مشكلة الالجئني ،من دون املرور
تعديل جذريًّا لواليتها ،فهي غري
ً
عرب مرحلة النزوح ،لكن هذا يُع ّد
مختصة بالوقاية من تحركات الالجئني ،وإمنا تتدخل ،مبدئيًّا ،بعد
تجاوز األشخاص املعنيني الحدود ،وعليه فإن تغيري وجهة نشاطات
املفوضية نحو الوقاية ج َّر معه تسييسها(.((7
إن املفوضية مبشاركتها يف نشاطات وقائية ،قد أيّدت ضمن ًيا سياسة
غلق الحدود أمام تدفقات الالجئني ،كام أن توسيع واليتها لتشمل
األشخاص النازحني داخل ًيا قد أفسد وظيفتها الحامئية ،وق َّزم
مسؤولياتها إىل م ْحض توزيع املساعدة املادية التي ميكن أن تقوم
بها وكاالت أخرى( .((7وعىل الرغم من أن برامج املساعدة اإلنسانية
تساعد عىل تقليص عمليات نزوح السكان نسب ًّيا ،عن طريق توفري
االحتياجات التي تدفع األشخاص إىل الرحيل سع ًيا وراءهــا ،مثل
الغذاء والرعاية الطبية ،فإن املعارضني ع ّدوا هذا املنهج الذي
أصبحت املفوضية تتبعه من خالل نشاطها يف بلدان األصل مبنزلة
خيانة للمبادئ األساسية للحامية ،مثل الحق يف السعي لطلب اللجوء
68 Caroline Brandt, "L'ONU et la protection des réfugiés: Le HCR a-t-il
péché par excès d'ambition?" Revue de l'association française pour les Nations
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والتضامن الدويل لتح ّمل األعباء ،كام أنه مينح مواقف الدول تجاه
الالجئني طاب ًعا مرشو ًعا(.((7
ومن بني مشكالت الحامية ومخاطرها داخل بلدان األصل يجب
اإلشارة إىل تبعية املفوضية للبلدان املانحة ،واملساس بحيادها من
خالل تسييس نشاطاتها( ،((7وتحريكها من طرف الجامعة الدولية.
ولهذا انتُ ِق َد نشاط املفوضية يف مساعدة األشخاص داخل بلدانهم
األصلية؛ ألنها استُ ِ
خدمت لتحقيق مصالح الحكومات الغربية ،مبا يف
ذلك رغبتها يف الحد من ملتميس اللجوء املحتملني(.((7

 .2التطبيق على حالة الالجئين والنازحين
السوريين
متثّل سورية اآلن بؤرة النزوح العاملي؛ حيث تع ُّد أكرب مصدر لالجئني
والنازحني داخليًا يف العامل ،فمنذ انطالق الحراك الثوري يف سورية
منتصف آذار /مارس  ،2011ومن ثم احتدام الوض َعني األمني
والعسكري ،بدأ السوريون رحلة النزوح القرسي من مناطقهم إىل
مناطق أكرث أم ًنا واستقرا ًرا داخل دولتهم( ،((7فقد أُ ِ
جب نحو اثني
عرش مليون شخص عىل ترك أراضيهم( .((7ويدل استمرار الرصاع يف
سورية ،عىل أن عدد األشخاص النازحني داخل ًيا سيستمر يف االرتفاع،
خاصة مع استمرار غلق الحدود الرتكية ،فقد وصل إىل محافظة
إدلب وحدها أكرث من مليوين نازح ،واستقر عدد أكرب عىل طول
الحدود الرتكية(.((7
ذكر التقرير الذي أع ّده مركز رصد النزوح الداخيل واملجلس الرنويجي
لالجئني أ ّن عدد النازحني داخليًا يفوق اآلن عدد الالجئني بنسبة  2إىل
 ،1وينتقل النازحون داخل ًيا يف كثري من األحيان ،مرات عدة ،ويتمركز
العدد األكرب للنازحني داخل سورية ،يف أربع محافظات رئيسة ،هي:
73 Barutciski, pp. 136-137.
74 Guidat, p. 533; Barutciski, p. 127; Jérome Valluy, Rejet des exilés: Le grand
retournement du droit de l'asile (Paris: Éditions du Croquant, 2009), p. 328.
75 Barutciski, pp. 265-270.
 76عالء الدين رشوان" ،مأساة النزوح الداخيل يف سورية" ،منظمة العفو الدولية ،املجلة
اإللكرتونية ،العدد  ،21شوهد يف  ،2019/9/10يفhttps://cutt.us/zu1Wk :
 77وصل عدد النازحني داخليًا إىل  6.4ماليني نازح ،أما عدد الالجئني فقد بلغ  5.6ماليني
الجئ ،حيث يوجد يف األردن نحو  666ألف الجئ ،ومليون الجئ يف لبنان ،و 3.6ماليني الجئ
يف تركيا ،إضافة إىل مئات اآلالف الذين لجؤوا إىل أوروبا ،ينظر :املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،موجز لتقرير االتجاهات العاملية .2018
 78عمر كراسابان" ،هل ينذر النازحون داخل ًيا يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا برصاع
مستقبيل؟" ،بروكينغز ،2017/7/5 ،شوهد يف  ،2019/8/23يفhttps://cutt.us/QZD9j :

74
دمشق ،والالذقية ،وطرطوس ،والسويداء ،وتستقبل األرياف النسبة
األكرب من النازحني(.((7
ويع ّد النزوح الداخيل نقطة انطالق للعديد من التنقالت األخرى،
فالشخص النازح داخليًا اليوم قد يصبح الجئًا ،أو طالب لجوء ،أو
مهاج ًرا دوليًا غ ًدا .ولهذا أصبحت هذه املشكلة تحظى باهتامم
كبري يف السنوات األخرية ،خاصة بعد تدفقات الالجئني السوريني
التي وصلت أوجها يف عام 2015؛ ما دفع الدول األوروبية إىل اتخاذ
التدابري لوقفها .فقد عمل النظام األورويب عىل زيادة مراقبة الحدود
البحرية والربية باستخدام مجموعة واسعة من أدوات التكنولوجيا
الجديدة ،وأجهزة االستشعار البحرية ،بتكلفة عالية .وعالوة عىل
ذلك ،أنشأ االتحاد األورويب ،من خالل حزمة الحدود الذكية التابعة
له ،واحدة من أكرب قواعد البيانات البيومرتية يف العامل التي سيكون
أحد أهدافها الرئيسة منع تدفقات الالجئني( ،((8إضافة إىل "االستعانة
بآليات خارجية" ملراقبة الحدود ،والتي ت ُط َّبق من خالل مجموعة
من الوسائل ،تنطوي عىل نقل مسؤولية حامية الالجئني إىل بلدان
األصل أو العبور( ،((8من خالل التفاوض وإبرام اتفاقات إعادة القبول،
وأشهرها اتفاقية االتحاد األورويب مع تركيا حول الالجئني السوريني
والتي أُب ِر َمت يف آذار /مــارس  ،((8(2016والتي مت ّهد الطريق لعودة
طالبي اللجوء إىل بلدان ليست آمنة وغري مستقرة ،مقابل مساعدات
مالية مغرية ،والسمة املميزة ملعظم هذه االتفاقات ،أنها ال تركّز عىل
تطوير حامية الفئات األكرث ضعفًا ،ولكن عىل حامية االتحاد األورويب
 79بينام تو ّجه آخرون إىل خارج األرايض السورية هربًا من ويالت الحرب التي تشهدها
بالدهم ،سواء إىل تركيا أو األردن أو لبنان ،وهي دول الجوار التي استقبلت العدد األكرب من
فضل عن مرص والعراق ودول أخرى يف أوروبا .ينظر :شذى ظافر الجندي،
الالجئني السورينيً ،
"مثانية ماليني نازح داخل سورية وتوقعات بازدياد األعداد" ،جريون ،2018/3/13 ،شوهد يف
 ،2019/8/19يفhttps://geiroon.net/archives/113226 :
 80مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين،
فرانسوا كريبو ،دراسة إقليمية :إدارة الحدود الخارجية لالتحاد األورويب وأثرها عىل
حقوق اإلنسان للمهاجرين ،الــدورة الثالثة والعرشون ،تعزيز وحامية جميع حقوق
اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،مبا يف ذلك الحق يف التنمية
(نيسان /أبريل  ،)2013فقرة  ،44شوهد يف  ،2019/9/10يفhttps://cutt.us/UMwRb :
 81املرجع نفسه ،فقرة .48
 82مبوجب بنود هذا االتفاق ،فإن جميع املهاجرين غري الرشعيني وطالبي اللجوء
السوريني الجدد ،الذين يعربون من تركيا إىل الجزر اليونانية ،ابتداء من  20آذار /مارس ،2016
ستتم إعادتهم إىل تركيا" .ويف املقابل وع َد االتحاد األورويب مبا يأيت:
1.سيتم استقبال ما يصل إىل  72ألف الجئ كحد أقىص من تركيا إىل االتحاد األورويب.
2.تقديم مساعدات تصل قيمتها إىل  6.7مليارات دوالر أمرييك إىل مركز لالجئني يف تركيا.
3.السامح للمواطنني األتراك بالسفر إىل االتحاد األورويب من دون تأشريات دخول.
4.إحياء املفاوضات املتوقفة بشأن انضامم تركيا إىل االتحاد األورويب.
أما تربير االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا ،فيتمثل يف أن تركيا تُعد مكانًا آم ًنا ميكن إعادة
الالجئني وطالبي اللجوء إليه.
ينظر :منظمة العفو الدولية ،تقرير حول التصدي لألزمة العاملية لالجئني ،الوثيقة رقم
 ،2016 ،2016/POL40 /4905ص .17

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

من االضطرار إىل التعامل معهم يف أقاليمه ،وبذلك فشل االتحاد يف
إظهار القيادة والتضامن يف مواجهة أكرب أزمة نزوح يف العامل ،منذ
الحرب العاملية الثانية(.((8
وعىل الرغم من ذلك ،فإن ال ّرغبة يف الفرار نحو ظروف أفضل مل
تتضاءل؛ إذ يلجأ األشخاص الفا ّرون من النزاع إىل طرق غري نظامية،
فيستغلّهم تجار البرش وامله ّربون .ومع استمرار العنف والحرب يف
سورية ،وبخاصة يف شاملها ،وغوطة دمشق ،ال يجد السوريون مكانًا
لهم للجوء غري النزوح داخل املدن السورية؛ وقد ينزحون ويتنقلون
مرة واحدة أو مرتني أو أكرث يف العام؛ من أجل البحث عن األمان
وسبل العيش الكريم(.((8
وقد عملت العديد من املنظامت املعنية بحقوق اإلنسان واملنظامت
اإلنسانية عىل التخفيف من معاناتهم ومعالجة أوضاعهم وتقديم
توصيات تعود بالنفع لصالح الالجئني عامة ،والنازحني داخليًا خاصة،
والذين باتت حالتهم مزرية ويفتقدون أبسط مقومات الحياة ،إال
أنها تعرتف بأنها غري قادرة عىل االستجابة الكاملة الحتياجات ماليني
النازحني املنترشين يف أرجاء سورية كافة(.((8
من الواضح أن النازحني داخل ًيا أكرث عرضة للخطر من الالجئني؛ ألنهم
ما زالوا يواجهون العنف ،ويف كثري من األحيان ال يستطيع هؤالء
الخروج من البالد ،ومع أن أغلبهم الجئون من الناحية الواقعية ،غري
أنهم ال يحظون بالحامية الدولية؛ ألنهم ال يستطيعون تجاوز حدود
دولتهم .ويف تقرير صادر عن مركز رصد النزوح الداخيل ،قال مدير
املركز ألفريدو زاموديو" :إن الدول أنفسها غال ًبا ما تكون هي املحرك
الرئيس للنزوح ،كام يف سورية ،حيث تم استغالل النزوح من قبل
الحكومات ،وكذلك الجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،باعتباره
اسرتاتيجية للحرب ،وغال ًبا يف محاولة لتغيري الرتكيبة السكانية" .فقد
تفاقم،
أكد أن سورية تشهد أكرب أزمات النزوح يف العامل ،وأرسعها
ً
الفتًا إىل أن نسبة النازحني السوريني داخل بالدهم تبلغ ثالثة وأربعني
يف املئة(.((8
إن األشخاص النازحني داخل ًيا يجب أن يتمتعوا بكامل حقوقهم إىل
جانب املساعدة اإلنسانية ،وهو ما يقع عىل عاتق الدولة ،وتصبح
املساعدة والحامية الدوليتان رضوريتني ،عندما تكون السلطات
الوطنية غري قادرة أو غري راغبة يف الوفاء بالتزاماتها ،أسوة بحامية
 83أنطوين فايوال" ،أزمة الهجرة الجديدة تثقل كاهل نظام اللجوء األورويب" ،نون بوست،
 ،2015/4/22شوهد يف  ،2019/9/10يفhttps://bit.ly/3qJgNYs :
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الحماية الدولية للنازحين داخليًا :حماية لألشخاص أم حماية للحدود؟

حقوق الالجئني والتزامات الدول املنصوص عليها ،ضمن أحكام
اتفاقية جنيف لعام  ،1951والتي تشمل املساعدة يف توفري الطعام،
واملأوى املالئم ،والرعاية الصحية والتعليم ،وحق اللجوء وتوفري وثائق
سفر وتزويد الالجئني بها وضامن حقوق اإلنسان األساسية ،وتسهيل
تطبيق الحلول الدامئة الطوعية املتمثلة يف العودة إىل الديار األصلية،
أو االندماج يف املجتمعات املضيفة ،أو إعادة التوطني يف بلد ثالث(.((8
وإذا كانت املساعدات اإلنسانية رضورية لتخفيف معاناة املدنيني،
ومساعدة الكيانات املحلية عىل البقاء ،فإنه يجب الرتكيز ،يف
اجتامعات الدول املانحة من أجل سورية املقبلة ،عىل متويل مشاريع
لدعم األشخاص النازحني داخل ًيا؛ بسبب سوء األوضاع املعيشية،
بخاصة يف املخيامت الحدودية يف شامل سورية ،ليك ال تدفعهم
الظروف الصعبة إىل اللجوء إىل خدمات املهربني الذين يتاجرون
بتهريبهم عرب طرق خطرة إىل أوروبا(.((8
وإذا أرادت الدول األوروبية أن تثبت رغبتها الحقيقية يف مساعدة
األشخاص النازحني داخل ًيا ،فإنه يجب أن تخرج عن النمط التقليدي
يف تقديم املساعدات اإلنسانية للنازحني ،والتوجه نحو منط تنموي،
يع ّزز االستقرار وبناء القدرات واالعتامد عىل الذات؛ من أجل بناء
مجتمع قادر عىل الصمود يف وجه العنف املتزايد(.((8
ومن الرضوري إعادة النظر يف اسرتاتيجيات املساعدات اإلنسانية
للنازحني ،التي مل تعد ذات أبعاد مالية تقليدية ،تتعلق بتوفري املأكل
وامللبس واملأوى لهم ،بل باتت تحمل أبعا ًدا تنموية واقتصادية
وثقافية وفكرية ونفسية ،مبا يح ّول التأثريات السلبية للنزوح إىل قيم
إيجابية مضافة .ويف هذا السياق ،تتمثل األبعاد اإليجابية الجديدة
ملا ميكن تسميته بـ "اقتصاديات اإلغاثة اإلنسانية" بشكل رئيس،
يف تعزيز دور مؤسسات الدعم املحيل ،وبناء التامسك االجتامعي،
وبناء قدرات النازحني وتعزيزها اقتصاد ًيا ،بخاصة يف املجاالت التي
تتطلب مهارات إعادة تأهيل البيوت املدمرة ،وتوفري فرص اقتصادية
يف املجتمع املحيل(.((9
 87رشوان ،فقرة .2
 88الجندي ،فقرة .11
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 89يُذكر أن مؤمتر بروكسل الثاين ُعق َد يف  24و 25نيسان /أبريل ،ونجح يف حشد
املساعدات إىل السوريني داخل البالد ويف البلدان املجاورة ،مبا يف ذلك املجتمعات املضيفة.
وتعهد االتحاد األورويب والجهات الدولية املانحة بتقديم  3.5مليارات يورو لعام  .2018إضافة
إىل تعهدات متعددة السنوات بقيمة  2.7مليار يورو لعام  .2020-2019بينام حشد مؤمتر
بروكسل األول حول دعم مستقبل سورية واملنطقة الذي ُع ِق َد يف  4و 5نيسان /أبريل ،2017
مبلغًا قدره  5.6مليارات يورو لدعم النشاطات اإلنسانية وتحقيق االستقرار والتنمية يف
سورية واملنطقة ،ومبلغًا إضاف ًيا قدره  3.47مليارات يورو لعامي  .2020-2018ينظر:
"سياسيون لبنانيون :أهداف وراء سعي االتحاد األورويب لإلبقاء عىل النازحني السوريني"،
سبوتنيك عريب ،2019/3/14 ،شوهد يف  ،2019/9/4يفhttps://cutt.us/wyZiW :
 90الجندي ،فقرة .12

وتجدر اإلشارة إىل أن االتحاد األورويب قد اتخذ يف أيلول /سبتمرب
 ،2018قرا ًرا باإلجامع يوضح أنه لن يشارك يف عملية إعادة اإلعامر
يف سورية ،إال إذا كانت هناك عملية سياسية وفق القرارات الدولية
وبإرشاف األمم املتحدة .لكن عىل املستوى اإلنساين تبدو مؤرشات
االنخراط األورويب يف ارتفاع ملحوظ ،فقد أعلنت املفوضية األوروبية
عن تخصيصها أعىل ميزانية للمساعدات اإلنسانية ،وذلك لدعم
السوريني املوجودين داخل وطنهم ،أو الالجئني يف دول الجوار،
ووصلت امليزانية إىل  1.6مليار يورو لعام  2019وحده ،وهي أكرث
عرش مرات من ميزانية عام  ،((9(2015والهدف هو إبقاء السوريني
بعي ًدا عن حدودها.

خاتمة
يعد تركيز الجامعة الدولية عىل حامية األشخاص النازحني داخل
بلدانهم األصلية ،والذي تغلفه الدوافع اإلنسانية ،نتيجة حتمية
لتحفّظ الدول بشأن قبول وفود أعداد كبرية من الالجئني إىل أقاليمها.
وبناء عليه ،فإن األشخاص الذين يفرون من النزاعات املسلحة
وانتهاكات حقوق اإلنسان ،يواجهون الصد عند وصولهم إىل بلد
آخر .وعىل الرغم من الضغط الكبري الذي تشكله تدفقات الالجئني
عىل بلدان اللجوء ،فإن هذه املشكلة ال ميكن حلّها عن طريق منع
األشخاص من مغادرة البلد الذي ال تستطيع حكومته أن تحميهم
أو ال تريد ذلك .كام أن األزمات الداخلية للدول التي تعاين عدم
االستقرار ،والتي ت ُولِّد جامعات الالجئني والنازحني داخل ًيا ،ال ميكن
حلها من خالل برامج املساعدة اإلنسانية وحدها .فإذا كان مفهوم
الحامية داخل البلد األصل ،يسمح بتناول مسألة النزوح القرسي من
زاوية جديدة ،فإنه يجب أن يتم ذلك يف إطار مقاربة بناءة وقائية
تقوم بالدرجة األوىل عىل احرتام الحقوق الفردية ،مبا فيها حق اللجوء
وحرية التنقل ،وحق األشخاص يف البقاء يف أمان داخل بلدانهم ،وإذا
أرادوا التنقل فإنهم يقومون بذلك مبلء إرادتهم وليس كر ًها؛ ألنه
يف النهاية ،ليس تفادي أي نزوح مهام كان الثمن ويف أي ظروف
كانت هو األهم ،وإمنا املطالبة بحق كل شخص يف أن يعيش يف األمن
والكرامة يف بلده األصيل ،وأن يتمتع بحامية فعلية فيه ،وحقه يف
اللجوء والتامس الحامية يف دولة أخرى إذا فقد حامية دولته األصلية.
 91معن طالع" ،االتحاد األورويب غري فاعل يف سورية باستثناء املساعدات اإلنسانية" ،آراء
حول الخليج ،2019/6/13 ،شوهد يف  ،2019/9/4يفhttps://cutt.us/uCcnM :
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أدايوال ،روموال" .اتفاقية كمباال والحق يف عدم التهجري" .نرشة الهجرة
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