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فهم محركات النزوح طويل األمد
ألرِبت كرالر وبنيامني إتُزلد ونونو ِفَريرَة 

ميكن أن تقدم حركة تنقل النازحني وشبكات عالقاتهم العابرة للحدود املحلية موارد مهمة يف البحث عن 
حلول دامئة. 

لالجئني  املتحدة  األمم  مفوضيَّة  صاغت  سنة،   20 نحو  منذ 
النزوح طويل األمد« وذلك من أجل جلب  مصطلح »ظروف 
طويل  املنفى  يف  املقيمني  لالجئني  القاسية  للمعاناة  االنتباه 
ومع  ذاتها.  للمشكلة  دامئة  لحلول  كذلك  وللرتويج  األمد، 
النزوح  املقيمني يف  البحث عن حلول لألشخاص  يزل  ذلك، مل 
طويل األمد يف صميم عمل النظام الدويل لحامية الالجئني منذ 
بداياته يف أوائل عرشينيات القرن العرشين. ويضاف إىل ذلك، 
التنقل  التَّهجري الكربى، كانت خيارات  أنه يف كثري من أزمات 
الحاالت.  هذه  لحل  الناجحة  االسرتاتيجيات  من  كبرياً  جزءاً 
قد  أنه  يف  تكمن  جديد  مصطلح  ظهور  أهمية  كانت  ولذلك 
ألقى الضوء - أكرث من أي يشٍء آخر- عىل إخفاق نظام الحامية 
النازحون  يصبح  أن  وهو:  أال  األهم،  بالوعد  الوفاء  يف  الدويل 
وإعادة  الطبيعية  الحياة  من  شيئاً  يستعيدوا  أن  قادرين عىل 

بناء حياتهم بأنفسهم. 

لقد ركزت البحوث ومناقشات السياسات السابقة1 كثرياً عىل 
النزوح طويل األمد من حيث كونه مشكلة سياسية، مع إيالء 
اهتامم أقل - يف الوقت ذاته- عىل كيفية أن يشّكل النازحون 
ظروف النزوح القرسي طويل األمد بأنفسهم. ففكرة »الحلول 
املوسوم  البحث  مرشوٍع  يف  الرتكيز  بؤرة  هي  األسفل«  من 
اختصاراً  واملسمى  لألوطان«،  العابرة  النزوح  »تشكيالت  بـ 
ترد  التي  الخمسة  املقاالت  عليه  بنيت  والذي   ،)TRAFIG(
هذه  يف  نعيد  فنحن  املرشوع.2  عن  املصغرة  النرشة  هذه  يف 
فهمنا  ونربط  األمد،  طويل  النزوح  مفهوم  يف  النظر  املقالة 
إحداث  عىل  قدرتهم  حيث  من  األفراد،  بفاعلّية  للمصطلح 
تركيزاً  الفعيل. ويويل بحثنا  الفعل وكذلك من حيث سلوكهم 
ل باعتباره واحداً من أساليب  كبرياً عىل عامل القدرة عىل التنقُّ
االستفادة  بعد   – ندرس  ونحن  فاعليتهم.  النازحني عن  تعبري 
موارد  أحد  أنه  من حيث  ل  التنقُّ دور  التاريخية-  األمثلة  من 
وا يف النزوح طويل األمد ومن حيث أنه أحد  الناس الذين ُحِصُ
ثم  األمد.  للنزوح طويل  السياسية  الحلول  املمكنة يف  الطرق 
نختم املقالة بتوضيح موجز لدور املناهج السياسية الحالية يف 

الرتويج، ال بل يف إحداث الحلول عىل أرض الواقع. 

إعادة النظر يف املفهوم 
األمم  مفوضيَّة  يف  التنفيذية  اللجنة  قدمت   ،2004 سنة  يف 
اللجوء طويل األمد،  املتحدة لالجئني ورقة بحثية عن حاالت 
وفيها وصفت اللجوء طويل األمد عىل أنه »الحالة التي يجد 
وقد   3. األمد  معيشة ضنك طويلة  أنفسهم يف  الالجئون  فيها 
عىل  بعدئذ  ُطبَِّق  كام  واسع،  نطاق  عىل  املفهوم  بهذا  أُِخَذ 
أصناف أخرى من النزوح، فأفىض هذا إىل ظهور مصطلٍح أوسع 

منه، أال وهو »النزوح طويل األمد«. 

ويلقي املفهوم الضوء عىل جانبني من جوانب النزوح املعارص. 
املمتدة  الطبيعة  يعكس  أن  بعد   - املصطلح  يلقي  األول: 
عىل  الضوء  األصل-  بلدان  يف  واالضطهاد  الصاعات  من  لكل 
أن  األهم،  والثاين: وهو  ما ميتد لسنني كثرية.  غالباً  املنفى  أن 
رين يظلون  فكرة النزوح طويل األمد تؤكد أن كثرياً من املهجَّ
يف أحوال محفوفة باملخاطر مدداً طويلًة من الزمن حتى بعد 
أن صاروا نازحني )من حيث وضعهم القانوين، وَنْيل حقوقهم، 
وقدرتهم عىل إعادة بناء حياتهم(، وهذا يعني بأنه ال يوجد 
»حل دائم« لحالتهم. وُتعرِّف مفوضيَّة األمم املتحدة لالجئني 
يتواجد فيها 25  التي  بأنها »الحالة  اللجوء طويل األمد  حالة 
ألف الجئ أو أزيد من نفس الجنسية يف املنفى مدَة خمس 
سنني متتالية أو أكرث يف بلٍد من بلدان اللجوء«. ويف نهاية سنة 
الالجئني يف  من   %76 أو  مليون الجئ   15.7 نحو  كان   ،2020
الغالبية  كانت  األمد، ومن هؤالء  نزوح طويل  العامل يف حالة 
 – توجد  النزوح.4 وال  أكرث من  أو  تحملت مدة 10 سنني  قد 
الرغم  فعىل  الداخيل.  للنُّزوح  مشابهة  أرقام  ذاته-  الوقت  يف 
لكنه  املشكلة،  يبني مقدار  التعريف اإلحصايئ مفيد كونه  أن 
طويلة  لفرتة  الحلول  وجود  عدم  أن  حقيقة  ثناياه  يف  يخفي 
ُيبقي  )وليس مدَة املكوث يف املنفى فقط( هو العامل الذي 
الناس يف نزوح طويل األمد. وباإلضافة لهذا، فاملفهوم اإلحصايئ 
األفغانية  فالحالة  الفردية.  النزوح  يتطرق ملحرِّكات حاالت  ال 
– مثال- قد استمرت حتى اآلن ألكرث من أربعة عقود، فكانت 
جديدة،  تهجري  وحاالت  النطاق  واسعة  عودة  حاالت  هناك 

ولكن األفراد النازحني قد عانوا من النزوح بشكل متكرر. 
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إعادة صياغة مفهوم النزوح طويل األمد 
أعداد  أحد  يف  يرد  كام   - ميلرن  وَجْيمس  ُلــوِش  ِجل  الحظ 
نرشة الهجرة القرسية الصادر سنة 2009 حول النزوح طويل 
مجموعة  نتاج  األمد هي  النازحني طويلة  »حاالت  أن  األمد- 
السياسية  واالستجابات  األصل،  بلد  يف  السائدة  األحوال  من 
قبل  من  الحاالت  كافية يف هذه  اللجوء، وعدم مشاركة  لبلد 
أن  الرغم  وعىل  الفاعلني«.5  الالعبني  من  واسعة  مجموعة 
أنه  إال  صحيحة،  اليوم  إىل  تزال  ما  العريضة  املالحظة  هذه 
من املفيد دراسة القوى التنظيمية الفاعلة يف إحداث النزوح 
البلدان  أحواَل  دراسة  برأينا-   – يتعدى  وهذا  األمد.  طويل 
األصلية واملضيفة ودور الالعبني الفاعلني اآلخرين يف تعاطيهم 
النزوح  إىل  النظر  ينبغي  وإمنا  واملضيفة.  األصلية  البلدان  مع 
وقوى  النزوح،  قوى  قوى:  لثالث  نتيجة  أنه  األمد عىل  طويل 
ل. وهذا املفهوم يشابه )وإن مل  التهميش، وقوى تعطيل التنقُّ
)اإلعادة  الدامئة  للحلول  املتعارَف عليه  الثالوث  يكن يكافئ( 
إىل الوطن، واالندماج املحيل، وإعادة التوطني( الذي تروج له 
مفوضيَّة األمم املتحدة لالجئني ووكاالتها ذات الشأن مع بلدان 

األصل والبلدان املضيفة والبلدان الثالثة. 

فقوى النزوح متنع النازحني من العودة، وهذه القوى حارضة 
يف بلد األصل أو منطقة األصل، وميكن أن تكون نشطة أيضاً 
يف البلدان أو املناطق املستضيفة األوىل والثانية وما بعدهام. 
وأما قوى التهميش فتعمل عىل منع االندماج املحيل عىل وجه 
فّعال، وهي حارضة يف بلد أو منطقة اإلقامة الحالية، يف حني 
األمام، وهي حارضة  إىل  الحركة  تعوِّق  ل  التنقُّ أن قوى وقف 
يف البلد أو املنطقة األصلية، وكذلك يف بلدان العبور والبلدان 

املضيفة.6 

ويتيح لنا مفهوم النزوح طويل األمد هذا أن نفهم النزوح طويل 
القوى  بني  تقع  ديناميكية  قوة  تصيغها  حالة  أنه  عىل  األمد 
الرتكيبية وفاعلية النازحني. ولهذا، فإننا نقرتح تجاوز املفاهيم 
عالقاً  تكون  »أن  اعتباره  عىل  األمد  طويل  للنزوح  التقليدية 
الطوعية،  الحركة غري  القدرة عىل  اعتباره عدم  أو  املكان«  يف 
مبخيامت  ترتبط  ما  غالباً  األمد  طويل  للنزوح  صورة  فهذه 
مخيم  أو  األردن،  يف  الزعرتي  مخيم  مثل  الكبرية،  الالجئني 
داداب أو كاكوما يف شاميل كينيا. لذا، يجب أال يخلط املرء بني 
كون اإلنسان محصوراً أو عالقاً من جهة وبني عدم قدرته عىل 
للنزوح طويل األمد  البدين من جهة أخرى. فمفهومنا  ل  التنقُّ
رين وهم يف حالة ترحال، وقد انتقلوا إىل غري  يشمل أيضاً املهجَّ

مكاٍن من البلد املضيف األول أو املنطقة املضيفة – يف محاولة 
منهم إليجاد حلٍّ  كاسرتاتيجية   – الراهن  الوضع  مع  للتكّيف 
ناجع عىل مستوى الفرد، أو غالباً، عىل مستوى البيت الواحد. 

فقوى النزوح ال تكون حارضة يف بلد األصل فقط، بل يف مراكز 
االستقبال أيضاً. ونحن هنا نلقي الضوء عىل التأثري املشرتك لكل 
منع  االستقبال يف  مراكز  معا يف  ل  التنقُّ للتَّهميش ووقف  من 
النازحني من إيجاد »حل دائم« بأنفسهم، ال بل يف الزج بهم إىل 
أوضاع مزرية. ويؤكد مفهومنا الحاجَة إىل تبني منهج متعدد 
وإعادة  الالجئني  لحامية  الوطنية  للحدود  وعابر  املستويات 
جلب االنتباه للرتكيز عىل الحلول. إّن الحامية من األذى البدين 
واالضطهاد – ببساطة- ليست كافية. فالدافع الرئيس من هذا 
هو إلقاء الضوء عىل الدور الذي ميكن أن يقوم به النازحون 
ي للنزوح، سواء كانت الحلول التي يجدونها  أنفسهم يف التصدِّ
أو  ملساعدتهم،  ابتداًء  مصممة  بسياسات  مدعومة  ألنفسهم 
كانت يف الواقع )وهي كذلك يف كثري من األحيان( ال صلة لها 
هذه  عن  رغاًم  قامئًة  أحياناً  كانت  ورمبا  أو  كهذه،  بسياسات 
الالجئني  الت  تنقُّ االسرتاتيجيات  هذه  أمثلة  ومن  السياسات. 
وروابطهم العابرة لحدود الوطن. ويف القسم اآليت، نعيد النظر 
بإيجاز يف األمثلة التاريخية السرتاتيجيات الحلول التي راهنت 

عىل موارد الالجئني أنفسهم والتي تحث عىل تنقلهم. 

التعلُّم من املايض7

سنة  يف  لالجئني  ساٍم  مفوض  أوََّل  َنْنِسن  فريتجوف   َ ُعنيِّ لقد 
1921 ملعالجة حالة الالجئني الروس املمتدة حينئذ، وملعالجة 
حاالت مجموعات الالجئني األرمن وغريهم بعد ذلك. وقد قاد 
يف  االقتصادية  األحوال  وسوء  العودة  استحالة  عوامل  تجمع 
عدة من بلدان اللجوء األول، مع ِقّلة موارد مكتبه، فريتجوف 
ل وأهمية متكني الالجئني من  َنْنِسن إىل التأكيد عىل أهمية التنقُّ
السفر إىل حيث تتوافر فرص العمل يف تخفيف وطء املشكلة. 
وكانت األداة الرئيسية إىل تحقيق ذلك هي إنشاء وثيقة سفر 
جديدة لالجئني، سميت آنذاك بـ »جواز سفر َنْنِسن«. وبعقب 
مكتب  يديرها  توظيف  بخطة  الرجل  جهود  ُدِعمت  ذلك، 
العمل الدويل، فوجد من خاللها نحو 60 ألف الجئ وظائف 
لهم. ولكن الذي مّكن من نجاح مبادرة َنْنِسن عىل أرض الواقع 
العمل،  طلب  أ(  وهي:  العوامل،  من  متداخلة  مجموعة  هو 
ل، ج( وبعض الدعٍم  ب( ووثيقة سفر متكن الالجئني من التنقُّ
املؤسسايت، وأدت هذه العوامل معا إىل خفض البطالة املرتفعة 

بني الالجئني. 
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وبعد الحرب العاملية الثانية، لعب مفهوم إعادة التوطني 
حلول  إيجاد  يف  أكرب  دورا  التَّوظيف  بإيجاد  املدفوع 
للنزوح، واستمر يف ذلك حّتى ستينيات القرن العرشين. 
ولكن، يف حني أن هذه الربامج مل تكن خالية من املشكالت 
وما تحققت إال بتوافر املناخ االقتصادي املالئم والذروة 
إمكانية  الضوء عىل  أنها سلطت  إال  العاّمل،  توظيف  يف 
ل أوضاَع اللجوء طويلة األمد. وكان  أن تحّل خياراُت التنقُّ
جهة  من  الحرب  بعد  التوطني  إعادة  بني  الكبري  التباين 
َل الالجئني من جهة أخرى بني الحربني  ودعم َنْنِسن لتنقُّ
هو االعتامد حصا عىل إعادة التوطني الذي ترعاه الدولة 
الدولية.  املنظامت  تهيئها  كبرية  تحتية  ببنية  واملدعوم 
ل مقيدة أكرث فأكرث، وانعكس  واليوم أصبحت فرص التنقُّ
ذلك يف قلة فرص إعادة التوطني، كام انعكس عىل تقيد مّل 

شمل األَُس، وقلة فرص هجرة لأليدي العاملة أيضاً. 

خامتة

الحلول  يف  مهاًم  عنصاً  الدوام-  عىل   – ل  التنقُّ كان  لقد 
بعض  ُتظِهر  وكام  األمد.  طويل  النزوح  ملعالجة  املتاحة 
ل  التنقُّ فإن  املجلة،  من  العدد  هذا  يف  األخرى  املقاالت 
ُيعّد اسرتاتيجية تكّيف مهمة جداً يأخذ بها األفراد، غالباً 
األخري  الرتكيز  ويعكس  القامئة.  السياسات  بها  وا  ليتصدُّ
مة للحامية يف إعالن نيويورك واتفاق  عىل املسالك املتمِّ

ل البدين يف  الالجئني العاملي عىل االدراك املتزايد لدور التنقُّ
تعزيز »الحلول الدامئة«. ويف الوقت ذاته، هناك تناقضات 
شديدة يف سياسات الدول املستقبلة الرَّئيسة. ففي الحالة 
إىل  املاسة  الحاجة  األوريب  االتحاد  يؤكد  مثاًل،  األوربية، 
تيسري الوصول إىل الحلول الدامئة وتعزيز اعتامد النازحني 
عىل أنفسهم، من مثل تحسني الصلة بني املعونة اإلنسانية 
األوريب يف  االتحاد  اإلمنائية، ومع ذلك، يحث  واملساعدة 
الوقت ذاته عىل السياسات التي تحاول معالجة األسباب 
باستعامل  وذلك  النظامية  والهجرة غري  للنزوح  الجذرية 
قوة الرَّدع يف غالب األحيان. ويشابه ذلك أيضاً أننا نجد 
ل  أنَّ دعم االتحاد األوريب للتكامل اإلقليمي وألنظمة التنقُّ
ل من حيث  الحر هو أمر – ال شك- يعزز الوصول إىل التنقُّ
هو خطة للعيش، ولكننا نجدها – يف الوقت ذاته- خطة 
تشرتط  التي  الخارجية  األوريب  االتحاد  بسياسات  مقيدة 
مقابل  يف  الهجرة  ضبط  لرشوَط  الثالثة  البلدان  امتثال 

عم الذي يقدم لهذه البلدان.8  الدَّ

السياسات  تركيز  إعــادة  إىل  حاجة  هناك  وبالنهاية، 
األمد  طويل  والنزوح  عموماً  الدولية  بالحامية  املتعلقة 
خصوصاً فيام يتعلق مبخرجات هذه الحامية، وإىل تقويم 
»مالءمة« السياسات بناًء عىل فاعليتها يف تعزيز الحلول 

الدامئة. 

في منظمة غري حكومية دولية ُيكلُِّم الجئاٍت سورّيات مقيامت يف القسم السادس من مخيم الزعرتي لالجئني يف األردن. هذا أحد موظَّ
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ل يف النزوح طويل األمد: حالة انتقال اإلرترييُّني والكونغِويُّني  دوافع التنقُّ
كارولني َجْيُكب وَمرُكس ُروُدلف 

يجد ماليني اإلرترييني والكونغويني أنفسهم اليوم يف حاالت نزوح طويل األمد. لذا، فإن الفهم الدقيق 
ايجاد  أجل  من  األهمية  غاية  يف  أمٌر  هو  اليومية  حياتهم  واالجتامعي عىل  البدين  التنقل  تأثري  لكيفية 

ة لهذه الغاية. الت أكرث فاعلية ُمعدَّ تدخُّ

التعريف  هو  األمد  للنزوح طويل  شيوعاً  التعريفات  أكرث  إن 
الذي وضعته مفوضيَّة الالجئني، ومفاده إن النزوح طويل األمد 
هو أن »َيْعَلق« أناٌس يف مكاٍن ما ملدة خمَس سنني عىل األقل. 
طويل  النزوح  يف  الثبات  عنص  وجود  يؤكد  التعريف  وهذا 
َكَثب،  من  النزوح  هذا  يف  التدقيق  يتم  عندما  ولكن  األمد، 
تظهر أمامنا أمناط مختلفة من قدرة األفراد عىل التنقل وأمناط 
النتائج  عىل  تبني  املقالة  فهذه  ذلك.  عىل  قدرتهم  عدم  من 
والنَّازحني  إثيوبيا  يف  اإلرترييني  بالالجئني  املتعلقة  التجريبية 
والهدف  الدميقراطية،  الكونغو  الداخليِّني يف شقي جمهورية 

الت البدنية واالجتامعية املختلفة.   هو النظر يف التنقُّ

لقد تسبَّب النِّزاع وانعدام األمن يف كلٍّ من إرترييا وجمهورية 
الكونغو الدميقراطية إىل نزوح ماليني الناس نزوحاً طويل األمد 
اإلرترييون  كان  الزمان،  من  عقود  ومنذ  واسع.  نطاق  وعىل 

مجتمعات  وينشئون  للحامية،  طلباً  الدولية  الحدود  يعربون 
العالقات  لت شبكة  العامل. وقد سهَّ نواحي  الشتات يف جميع 
آخر  إىل مكان  اإلرترييني من مكان  ل  تنقُّ الشتات  بأفراد هذا 
يفرُّ  ما  فغالباً  الكونغِويُّون  رون  املهجَّ وأما  بعيدة.  وملسافاٍت 
معظمهم داخل بلدهم، وكثرياً ما يحافظون عىل صلًة مباشة 
د األمثلة التي سيأيت ذكرها بأنه  مبجتمعاتهم األصلية. لذا، تؤكِّ
ال ميكن اقرتان كلِّ حالة من النزوح طويل األمد بتقييد الحركة 
ل يف أثناء العبور، أو اقرتانها باألفراد  أو بعدم القدرة عىل التنقُّ

العالقني يف مكان ما.1 

ل املستمر ل ملسافات بعيدة أو التنقُّ التنقُّ

أو  أوربا  إىل  بطرق شعية  االنتقال  الالجئون  يستطيع  عندما 
عن  إما  الغالب  يف  لهم  يتم  ذلك  فإن  الشاملية،  أمريكا  إىل 
 – لكن  كفيل.  طريق  عن  أو  األسة  شمل  ملِّ  برنامج  طريق 
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