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محوٌر خاّص 

ل والفاعلية يف النزوح طويل األمد التنقُّ
يف محور خاص ُنرِشَ يف العدد 68 من نرشة الهجرة القرسية، نظر باحثون من مرشوٍع بحثي اسمه تشكيالت النزوح العابرة لألوطان، 

ِة  ل الناس وفاعليتهم يف النزوح طويل األمد. وقد بحثوا بعدَّ ويسمى اختصاراً تراِفج )/TRAFIG https://trafig.eu(، نظروا يف دور تنقُّ

رين وكيف ميكن أن تجيء شباكهم العابرة لحدود الوطن مبوارد مهمة يف البحث  ل املهجَّ دراساِت حاالٍت من طائفة من البلدان عن تنقُّ

عن الحلول الدامئة. 

والفرنسية.  والعربية  باإلنجليزية   )HTML( وُمَهتَمَلًة   )PDF( فًة  مبدَّ الشابكة  يف  موجودة  الخمس  املحور  هذا  ومقاالت 

هنا  ل  فسجِّ باملّجان.  اإلنجليزية  باللغة  مطبوعاً  أيضاً  موجود  املحور  هذا  يحوي  الذي  القرسية  الهجرة  نرشة  من  التاّم   والعدد 

املشاركة يف  إىل  والدعوات  النرشة  من  األعداد  التنبيهات عىل صدور جديد  إليك  لتصل   www.fmreview.org/ar/request/alerts

مقاالت املحاور املقبلة. 

 .www.fmreview.org/ar/externalisation هذا  فلَيُزر  الشابكة  يف  املقاالت  يقرأ  أن  وأراد  تفصيٍل،  مزيَد  شاء  ومن 

هنا:  وجــدتــه  شئت  ــإن  ف الطباعة،  أو  لــلــقــراءة  الشابكة  يف  مــوجــوٌد  الــخــاص  املــحــور  لهذا  ف  املــبــدَّ املنفرد   والكتّيب 

www.fmreview.org/ar/externalisation/mobility-agency-protracted-displacement.pdf

فهم محرِّكات النزوح طويل األمد
ألرِبت كرالر وبنيامني إتزُلد ونونو ِفَريرَة 

ل يف النزوح طويل األمد: حالة انتقال اإلرترييُّني والكونغِوّينُي دوافع التنقُّ
كارولني َجْيُكب وَمرُكس ُروُدلف 

شبكة العالقات األرسية وتطلعات الالجئني السوريني يف االنتقال
سارة توِبن وفواز أيوب املومني ومتارا عادل اليعقوب وروال فارس سليم املسعد 

ل ُمقيَّد«: واحدة من سامت النزوح طويل األمد يف اليونان وإيطاليا »تنقُّ
باُنس خاِجيربوكوِبيُيو وأفانِجليا َبَبْتزاين وفريُّوتشو َبْستوريه وإمانويال روَمن 

َل يف حاالت اللجوء طويل األمد؟ ُن شبكة العالقات التنقُّ برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية: كيف مُتكِّ
بنيامني إتزُلد وسيمون كَرْيست 

َدَعَم هذا املحوَر متويٌل جاَد به برنامج البحث واالبتكار الذي يتبع برنامج االتحاد األوريب: ُأُفق 2020، مبنحٍة هذا رقمها 822453.
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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. 

https://www.fmreview.org/ar/externalisation
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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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القليل من املعلومات متوافرة بني أيدينا عن  باملقابل- هناك 
منظامت  إىل  أو  دولية  شبكة  إىل  اللجوء  يستطيعوا  مل  الذين 
دولية للحصول عىل الدعم، هذا عىل الرغم من احتامل وجود 
مثال عىل ذلك هو  بينهم. وخري  ل  التنقُّ عاليٌة من  مستوياٌت 
أطفال، وقد  لثالثة  أب  متزوج، وهو  اآلن  حسن، فحسن هو 
فرَّ من إرترييا يف الحرب سنة 1987، وبقي مهاجراً غري نظامي 
15 سنة. وهو نازح معرتف به الجئاً منذ 20 سنة، ويعيش يف 
مخيم لالجئني اإلثيوبيني مع أسته. وُيبنيِّ مسار رحلته أنه قد 
وُيظِهر  األمد،  تنقال طويل  له  تنقُّ وكان  تنقل ملسافات طويله 
له هذا مل ينعكس بالرضورة يف أطر قانونية أو يف أطر  أن تنقُّ

السياسات املرسومة.

وقد عمل حسن يف عدد من الوظائف املختلفة طوال سنوات 
اماً يف بونتالند،  نزوحه، فكان صائد سمك يف بورتسودان، وفحَّ
العربية  اململكة  يف  دّكــاٍن  يف  وبائعاً  ُعامن،  يف  إِِبل  وراعــَي 
َف سفٍن يف ديب، وعامل مياومة يف اليمن. ثم  السعودية، وُمنظِّ
أمره  ُكِشَف  اختبأ يف سفينة شحن متجهة إىل أسرتاليا، ولكن 
فيها يف مومباسا بكينيا. وبعد ترحيله إىل الصومال عدة مرات 
من البلدان التي انتقل إليها، توقف عن ادعائه بأنه صومايل، 
فُأرِكَب يف طائرًة لرتحيله إىل إرترييا سنة 2001. »قلت لهم إنني 
من إرترييا، ألنني أصبحت متعباً. ]وقبل هذا[ كنت أدعي دوماً 
بأنني صومايل ألنني كنت خائفاً من إرترييا«. وبعد أن أمىض 
ستة أشهر يف الجيش اإلرتريي، هرب مجدداً إىل السودان، ومن 
ثمَّ انتقل إىل مخيم لالجئني وتزوج بالجئة إرتريية. »غادرنا يف 
القوات  كانت  فقد  هناك.  آمنة  الحال  تكن  فلم   .2008 سنة 
]يف  الالجئني  مخيم  من  ]إرتريّي[  شخص  كلَّ  تأخذ  اإلريرتية 
تيغراي، والزال  إىل مخيٍم يف  ثم سافر مع أسته  السودان[«. 
النظامية،  غري  رحالته  وطوال  الوقت.  ذلك  منذ  هناك  ميكث 
كان حسن ال ينفكُّ يتنّقل من مكان آلخر، بال دعم رسمي وال 
املخيم  إىل  فيها  يدخل  كان  مرة  كل  يف  ولكن  قانونية،  صفٍة 
كانت تعرتضه قوانني رسمية أعاقت حركته وجعلته يشعر بأنه 
ل الوصول إىل  عالق.  لكن من جهة أخرى، فقد أتاح له التنقُّ
مجموعة واسعة من ُسُبل املعيشة التي مكنته من البقاء حّياً 

بال أي مساعدة رسمية.

ل ملسافات متوسطة وعىل املستوى املحيل التنقُّ

ينجحون  ما  كثرياً  جهٍة،  من  رين،  املهجَّ أن  حالة حسن  ُتظِهر 
يكونون  قد  التي  الضعف  املخاطر ومواطن  التخفيف من  يف 
جهة  ومن  ل.  التنقُّ عىل  قدرتهم  زيادة  طريق  عن  لها  عرضة 

لجوء  سياسات  تعوقه  األحوال  أكرث  يف  لهم  تنقُّ كان  أخرى، 
تقييدية، األمر الذي ُيبنيِّ سوَء أثر هذه القيود التي ال مفر 
منها عىل أرض الواقع. وقد سمح االنفتاح الذي حدث أخرياً 
يف سياسة إثيوبيا التقييدية، عىل سبيل املثال، اآلن لالجئني 
الالجئني  موقف  ز  عزَّ الذي  األمر  املخيامت،  خارج  بالعيش 
ُوسَعت  لقد  نعم،  املخيامت.  خارج  العيش  يف  الراغبني 
السياسية الجديدة املزايا حقاً، حيث كان هناك أصاًل درجٌة 
معينة من اللِّني غري الرسمية عىل الصعيد املحيّل كام ستظهر 
عازٌب  إرترييٌّ  وهو  محمد،  حالة  وهي  اآلتية.  الحالة  ذلك 
من أسة صيادين، وهو اآلن يف أوائل العرشينات من عمره، 
وقد فرَّ من إرترييا عندما كان طالباً يف املدرسة. ويف محاولته 
َ سبيله بعد بضعة  الحدود، ُسِجن، ولكن ُخيلِّ األوىل لعبور 
محاولته  يف  وصل  وقد  مدرسة.  طالب  لكونه  وذلك  أشهر 
يف  فاستقرَّ  البدو،  مبعونة  إثيوبيا  يف  عفار  والية  إىل  الثانية 
طرق  مفرتق  عىل  تقع  مزدحمة،  سوق  بلدة  وهي  لوجيا، 

التجارة اإلقليمية. 

مع جامعة  أقام صداقات  هناك،  إىل  محمد  وصل  وعندما 
العيسايتة  مخيم  إىل  فوجهوه  عفار،  من  أخــرى  قومية 
لالجئني. لقد اشتىك قائاًل »]لكن[ يف املخيم ال تحصل عىل 
محمد  أضاف  لوجيا،  يف  ذلك  بخالف  وأما  كاٍف«.  ]طعام[ 
قائاًل: »يكون عندك أصدقاء، فتآكلهم. حتى أن أهل ]عفار 
وبفضل  ]هنا[«.  دراستي  مبواصلة  يل  سمحوا  األثيوبيني[ 
املستوى العايل من التضامن املحيل مع الالجئني، متكن محمد 
املحلية  الجامعة  اإلدارة يف  التسجيل يف دورة دراسات  من 
سياسة  دخلت  أن  وبعد  ثبوتية.  وثائق  إىل  الحاجة  بدون 
الخروج من املخيم الجديدة حّيز التنفيذ يف إثيوبيا، أصبح 
له اآلن بطاقة هوية كطالٍب وبطاقة أخرى كالجئ. فيمكنه 
عىل  كذلك  والحصول  لوجيا،  يف  رسمياً  والدراسة  العيش 
حصته الغذائية الشهرية يف املخيم دون خوف من التعرُّض 
للعقاب أو القبض عليه بسبب صفته غري النظامية السابقة. 
املعتادة من املخيم مع  الغذائية  الحصص  ويتقاسم محمد 
حصول  من  مضيفوه  يقلق  ال  كام  املخيم،  خارج  مضيفيه 
أعامل انتقامية محتملة بسبب إيوائه عندهم كالجئ. وملّا 
كان محمد الجئاً معرتفاً بالجئّيته، ُمقياًم خارج املخيم، أتاح 
رسوم  تخفيَض  فرصة  متوّقع،  هو  ما  عكس  عىل  ذلك،  له 
ُتفَتُح  التي  ل  التنقُّ ويستفيد محمد من طرق  للعلم.  طلبه 
له بصفته طالباً رسمياً، ولكن ال فضل ليشٍء يف استفادته من 

هذه الخيارات سوى اندماجه يف شبكِة دعٍم غري رسمية.
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ل القهقرى تنقُّ
ِديِوْيس هو رجل كونغِوّي يف الخمسينيات من عمره، متزوج 
الريفية  املناطق  لثامنية أطفال. وهو ينحدر من إحدى  وأب 
شقيَّ  بالنِّزاع  رة  املترضِّ املنطقة  يف  كيفو  جنوب  مقاطعة  يف 
عندما   ،2012 سنة  ويف  الدميقراطية.  الكونغو  جمهورية 
قرر  زوجها،  وقتلت  زوجته  أخَت  املسلحة  القوات  اغتصبت 
ديويس الفرار إىل بوكافو، وهي عاصمة املقاطعة، وتقع عىل 
بعد 80 كيلومرتاً من قريته. وعند وصوله هناك، الحظ طلباً 
ر  مرتفعاً للفحم مل يلبى يف املدينة يف أغلب األوقات، لذلك قرَّ
حيث  األصلية  منطقته  يف  الفحم  إنتاج  يف  تجاري  عمل  بدء 
إىل  الفحَم  ينقل  اليوم  هو  وها  الغابات.  موارد  بكرثة  تتوافر 
السوق الحرضية، لتبيعه زوجته هناك. ويقتيض عمل ديويس 
منه العودَة إىل قريته نحو ثالث مرات يف الشهر، األمر الذي 
القوت  ميّكنه من االستمرار يف زراعة املحاصيل وحصادها يف 

الذي يكسب رزقه من التجارة يف املدينة.

كديويس  الداخليِّني،  النَّازحني  من  كثرياً  أن  بحثنا  وقد كشف 
من  بالرغم  األصلية  مواطنهم  إىل  العودة  يكررون  وعائلته، 
أنهم  بالرضورة  ذلك  يعني  وال  هناك.  األمن  انعدام  استمرار 
أظهر  كام  هناك.  االستقرار  زاد  إذا  دامئًة  عودًة  سيعودون 
بحثنا أن اسرتاتيجيات املعيشة للنازحني الداخليني تعتمد كثرياً 
عىل العودة املنتظمة إىل موطنهم األصيل، فهم يفعلون ذلك 
ليستفيدوا من الفرص التجارية بني الريف والحرض، أو لحصاد 
ممتلكاتهم  لتفقد  أو  لألسة،  اليومي  لالستهالك  املحاصيل 
عىل  الحفاظ  رين  املهجَّ من  كثرٍي  عند  الرضوري  فمن  هناك. 
لصعوبة  التصدي  يف  لتساندهم  اململوكة  واألصــول  ل  التنقُّ
أحوالهم الحالية، وحتى ال تنعدم فرصتهم بعودٍة محتملة إىل 

ديارهم يف املستقبل. 

ل عدم القدرة عىل التنقُّ

إىل  ل  التنقُّ عىل  يعتمدون  رين  املهجَّ من  كثرياً  أن  صحيح 
األمام أو إىل الوراء إلعادة بناء حياتهم يف النزوح، لكن تبقى 
العودة  ميكنهم  ال  الذين  األشخاص  من  مجموعات  هناك 
آخر.  مكان  إىل  االنتقال  ميكنهم  وال  األصلية  مجتمعاتهم  إىل 
فانتقال بعضهم داخل البلد املضيف أو إىل ما بعده مجموعة 
تعوقه األطر القانونية وأطر السياسات التي تحدُّ من حريتهم 
التي  التنّقل غري شعي يف املواقع  ل. وعادة ما يكون  التنقُّ يف 
الذي  األمر  بحرية،  ل  التنقُّ يف  الحّق  إىل  الالجئون  فيها  يفتقر 
الرسمي.  الدعم  الحصول عىل  فقدان حقهم يف  عليه  ينطوي 

وهناك عدد كبري من األشخاص الذين سبب لهم هذا الدخول 
يف سمة عدم الرشعية.

القدرة  بني  الفاصل  الخّط  فإن  الرسمية،  القيود  عن  وبعيداً 
مرتبطة  فردية  بأحواٍل  يحدد  عليه  القدرة  التنّقل وعدم  عىل 
بتجارب هؤالء األشخاص فيام قبل النزوح. فهذا كازي، يتحّدث 
جمهورية  يف  األصيل  موطنه  إىل  عودته  استحالة  عن  بطالقة 
يف  قرساً  سنوات  بضع  قبل  ُجنَِّد  فقد  الدميقراطية.2  الكونغو 
أشهر  ستة  نحو  وبعد  األصلية.  منطقته  يف  مسلحة  جامعة 
أن  ثم وجد  بوكافو.  إىل  الفرار  األدغال، متّكن من  أمضاها يف 
أقاربه قد ظنُّوا أنه قد مات هناك، وأن زوجته قد بنت حياتها 
بدونه، وهي ال تعرف أيعود يوماً أم ال؟ وملا مل تكن لكازي أسة 
مسلحة  إىل جامعة  باالنتامء  موصوَماً  أصبح  وملا  إليها،  يعود 
إىل هناك خياراً  أخرى(، صارت عودته  مرة  التَّجنيَد  )ويخاف 
غري واقعي. لذلك هو اليوَم باٍق يف املدينة، حيث ميكنه عىل 

األقل االستفادة من عالقات أخيه لكسب لقمة عيشه. 

مل  الحاالت،  من  كثري  ففي  بنادرة.  ليست  هذه  كازي  حالة 
يتمكن النازحون الذين قابلناهم من العودة إىل مجتمعاتهم 
األصلية ألنهم فقدوا جميع أصولهم اململوكة يف املجتمع هناك. 
أقاربهم  النهب، أو رمبا ألن  نتيجة  وقد يكون هذا قد حصل 
استولوا عىل كل يشء يف غيابهم. فغالباً ما يرفض األقارب إعادة 
األمالك للعائدين أو تعويضهم عند عودتهم، وحّجتهم يف ذلك 
أن الذين مل يعانوا مصاعَب الحرب قد فقدوا حّقهم يف أمالكهم 
يف القرية. وأيضاً كثرياً ما يَخاُف هؤالء العودة بسبب الوصم 
النساء  سيام  وال  رين،  املهجَّ من  معينة  جامعات  بني  السائد 
فبعد هذه  لالغتصاب.  منهم  تعرَّض  مّمن  أحياناً–،  –والرجال 
لجوئهم  مكان  عن  الكشف  عدم  يفّضلون  الصادمة،  التجربة 
حتى ينفوا عن أنفسهم احتامَل التَّمييز ضدهم بهذا العار عند 
عودتهم إىل مجتمعهم األصيل. وهذا يعني أنه ال ميكنهم أيضاً 

اللجوء إىل معارفهم السابقني ليطلبوا دعمهم. 

رابع الحلول الدامئة؟

متّيز  التي  التنّقل  من  مختلفة  أنواع  أربعة  م  تقدَّ فيام  حددنا 
التجارب اليومية للنزوح طويل األمد. وتظهر نتائجنا التجريبية 
املعيشة عند  ُسُبل  التنّقل هو جزء مهم من اسرتاتيجيات  أن 
بفضل  الحاالت  من  كثري  يف  التنقل  هذا  ويتحقق  النازحني. 
رغاًم  الواقع  أرض  أنه يحدث عىل  الرسمية، كام  الروابط غري 
تعرقل  ل  التنقُّ قات  معوِّ أن  ورأينا  الرسمية.  السياسات  عن 
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فرص معيشة الناس. وظهر لنا أن لتصنيف النازحني عىل أنهم 
أن  لنا  العميل. وتبنيَّ  الواقع  أثر يسء غري مقصود يف  عالقون 
لهم  املؤهلني لتلقي املساعدة كنازحني ُيخُفون اسرتاتيجيات تنقُّ
ليك ال يتعرض حصولهم عىل املساعدة لخطر الزوال، وظهر أن 
ل ما تزال غري معرتف بها  آليات التأقلم املبنية عىل عامل التنقُّ
ويف أكرث األحوال ُتعرِقُلها اللوائح الخاصة بتقديم املعونة، ورأينا 
ل يف  بالتنقُّ لني يضطّرون إىل تحّمل املخاطر املرتبطة  أن املتنقِّ
القانونية  الصفة  بفقدان  يتمثل  دائم  خطر  وهناك  الَخَفاء. 
بني، أو بخطر  أو االبتزاز عند حواجز الطرق أو من قبل املهرِّ
فقدان املمتلكات الشخصية أو البضائع املحمولة، أو التعرّض 
محفوفاً  خياراً  التنّقل  تجعل  العوامل  هذه  فكلُّ  لالختطاف. 
باملخاطر ومكلفاً يف الوقت ذاته. فُيضطرُّ النازحون إىل املوازنة 

بني الكلفة والفائدة عند اتِّخاذ قرار االنتقال.

عند  الضعف  ومواطن  املخاطر  أن  َثَبَت  ملالحظاتنا،  ووفقاً 
املحتاجنَي إىل الحامية قد تتفاقم بسبب سياسات املعونة التي 
ال تعرتف بهذه الحقائق وتخفق يف تقديرها أو االستجابة لها. 
رين قد يحتاجون إىل  وقد يؤدي االفتقار إىل الوعي بأن املهجَّ
الوصول إىل خيارات أخرى )مثل متكني الوصول إىل حقولهم أو 
مجتمعاتهم املحلية يف أثناء إقامتهم يف املخيامت( ليس فقط 
إىل إخفاق التدّخالت فحسب، بل وإىل آثار سلبية عكسية من 
لوحظ  فقد  ذلك  من  الخالف  وعىل  بالفوىض.  التسبب  مثل 
ل  تنقُّ أمناط  األقل ال متنع،  أو عىل  تدعم،  التي  السياسات  أن 
النازحني –وهي أمناط تنقل أنشأوها بأنفسهم قد أسهمت يف 
فتح سبل معاشهم – أنها وسيلٌة فّعالة وأكرَث استدامًة للتغّلب 

عىل حاالت التَّهجري طويل األمد. 

ز آلياُت معونة النفس بالنفس وتخفُف  أن التدابري التي بها تعزَّ
الحاالت  لهذه  خصوصاً  ًة  ُمعدَّ تكون  أن  يجب  املخاطر  بها 
ويجب أن تكون قامئًة عىل احتياجات النازحني أنفسهم. ففي 
حالة ديويس وكازي سيعني ذلك دعَم سبل كسب معيشتهم 
يف املدينة. وميكن أن يستفيد ديويس أيضاً من البنية التحتية 
نة. وأما يف حالة محمد وحسن ففوائُد  نة واملؤمَّ للطرق امُلحسَّ
ترشيع ودعم خيارات خروج النازحني من املخيامت واضحٌة، 
فإضفاء الصفة القانونية واستمرار الوصول إىل املعونة يؤديان 
إىل تحسني وضعهام اقتصادياً واجتامعياً، كام يؤديان إىل تقليل 
االستغالل والتَّمييز. فهذا - باختصاٍر، يبنيِّ أن وضع األشخاص 
الساسة  أمام  بأنفسهم  ألنفسهم  يجدونها  التي  والحلول 
وواضعي وصفات الحلول من أعىل إىل أسفل ميكن أن يكون 
حاًل هجيناً، إال أنه حلٌّ رابعاً ميكن أن يكون دامئاً كام ميكن أن 

يكون واقعياً. 
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شبكة العالقات األرسية وتطلعات الالجئني السوريني يف االنتقال
سارة توِبن وفواز أيوب املومني ومتارا عادل اليعقوب وروال فارس سليم املسعد 

الالجئني  هؤالء  بأن  القائلة  العامة  الفكرَة  مع  االنتقال  إىل  السوريني  الالجئني  تطلعات  فكرة  تتناقض 
»العالقني« يف النزوح هم ضحايا سلبيون ال فاعليَة لهم. وباملقابل، فحتى يف حالة غياب خيارات االنتقال 
البدين القابلة للتطبيق الفعيل، ميكن أن يظل الالجئون مّينون أنفسهم بـ »امُلِض ُقُدماً« حتى وإن مل يكونوا 

مستطيعني عىل ذلك بدنيا.

إّن استدامة شبكة العالقات األسية املحلية واإلقليمية والعابرة 
مع  للتأقلم  النازحون  يستعملها  إسرتاتيجية  هي  لألوطان 
هذه  العالقات  فشبكة  األمد.  طويل  النزوح  ظروف  صعوبة 
تعينهم عىل الوصول إىل املعونة اإلنسانية واملوارد االجتامعية 
لهم.  تنقُّ االجتامعي وتعزز فرص  النفساين  االقتصادية والدعم 
ولكن ذلك ال يصدق عىل كّل حال. ويف هذه املقالة سنتفحص 
السوريِّني طويل األمد يف األردن وهم ما زالوا  الالجئني  نزوح 
الشبكات  يستخدمون  ولكنهم  األمام،  إىل  تنقلهم  يف  مقيَّدين 
ُحلمهم  يف  أو  البلد،  خارج  إىل  باالنتقال  ُحلِمهم  يف  األسية 
االقرتاب من، أو االنضامم إىل، أو حتى لَمَّ َشملهم مع شبكات 
ق  أسهم يف »غري مكان«. ولكن هذه التطلعات تكاد ال تتحقَّ
قد  لَعْيٍش  »تخيالٍت«  تظّل  كام  متخياًل،  مستقباًل  وتظّل  دامئاً 
شبكة  تعّزز  مامرسات  باملقابل-   – ولكنها  أبــداً.  ق  يتحقَّ ال 
سياق  يف  الالجئني  فاعليَة  د  وتؤكِّ الرئيَسة  األسية  العالقات 
أن  ميكن  واقعي  كمسلك  تخدم  ال  ولكنها  »عالقني«،  كونهم 

ُيوِصل إىل حلٍّ دائم.1

فقد  األردن،  يف  سورّي  الجٍئ  مليون  من  يقرب  ملا  فبالنسبة 
ألن  األمد،  إقامة طويلة  متنامي-  بشكل   – إقامتهم  أصبحت 
الحلول الدامئة – كالعودة بأمان وكرامة، أو االندماج املحيل، أو 
إعادة التوطني يف بلد ثالث– ما زالت بعيدًة من منال الجميع 
تقريباً. فقد عاد أقل من 35 ألف سوري من األردن، ويواصل 
األردن تقديم الدعَم للسوريني بصفتهم »ضيوفاً« ال بصفتهم 
معدالت  والزالت  طويلة،  ُمدداً  مقيمني  وال  دامئني  مقيمنَي 
أُِعيَد توطني 176  السورين منخفضة جداً، فقد  إعادة توطني 
ألفاً من السوريني يف جميع نواحي العامل، وجزء صغري فقط من 
هذا العدد أعيَد توطينه من األردن.2 ويشري بحثنا إىل أن %16 
األردن.3  خارج  توطني  وإعادة  لجوء  طلبات  قّدموا  قد  فقط 
األردن  يف  السوريني  من  كثرٌي  يواصل  الصعوبات،  هذه  ومع 
مناقشة تطلعاتهم يف امُليِض ُقُدماً يف تنقلهم، عىل الرغم من أّن 

َق ذلك مستبعٌد جداً.  تحقُّ

أريد فعاًل االنتقال إىل كندا أو بريطانيا أو أمريكا. يقولون إن 
للشباب هناك فرص عمل وفرية. ولهم تأمني صحي إذا مرضوا. 
تقول  سنوات.  أربع  منذ  هناك  وهي  اآلن،  أمريكا  يف  أختي 
َصُعَبت  أجنبيًة  كانت  ملّا  أنها  إال  الحياة هناك جميلة،  إن  يل 
عليها الحال فهي تفتقد أستها وأعزَّاَءها. العيش هناك رائع، 
يف  ما  فيها  ليس  الطبية.  بالرعاية  األمر  يتعلق  وال سيام حني 
األردن هنا من مصاعب ومعاناة تعرتض الناس. )الجئة سورية 

يف األردن(

يعرّبون عن  إذاً  ل عن فاعلية األفراد. فهم  التنقُّ تكشف آمال 
رغباتهم فيام يخص مستقبلهم، وعن حياتهم مع أسهم، وعن 
ايجاد عمل الئق لهم، وعن فرصهم التعليمية والرعاية الصحية 
التي ميكنهم الوصول إليها بثمن يسري. وهم بذلك يعربون عن 
عيشاً  يعيشوا  أن  من  ليتمكنوا  الطيبة«،  للـ»الحياة  رؤيتهم 
األصل  هي  القانون  ُحْكم  سيادة  فيه  تكون  بلٍد  يف  مرضياً 
إنه مستقبل متخيل  نظام متسلِّط.  يكونوا يف  أن  والُعرف، ال 
التطلع  الواقعي مناقضٍة كلية، وهذا يجعل  يناقض حارضهم 
إىل مستقبل مختلف متاماً – عىل وجه الخصوص- أمراً صعباً. 

ل، ُتعيُد َوْصَل الشبكات األسية، كام  ثم إّن التطلعات إىل التنقُّ
وإن  متخيل.  ولكنه  مشرتك  مستقبٍل  خالل  من  حبالها  توثِّق 
التالقي  من  الخصوص–  وجه  عىل  –رمبا  الالجئون  يتمكن  مل 
أهمية  تعزيز  ل يف  التنقُّ إىل  آمالهم  يستعملون  فهم  شخصياً، 

شبكة العالقات األسية ومكانتها وأفرادها. 

ُل املكان اآلخر تخيُّ

)ومنها  ــا  وأوروب وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات  كانت 
اململكة املتحدة وبلدان الشامل( وأسرتاليا أكرث األماكن شيوعاً 
قاَبلناهم.  الذين  أولئك  التي اختارها  التوطني  إعادة  لوجهات 
شبكات  مع  التواصل  يف  يرغبون  إنهم  منهم   %90 قال  لقد 
بينهم  شاعت  وقد  األردن.  خارَج  وإحيائها  األسية  عالقاتهم 
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نسبياً من مثل التعليقات اآلتية: »نحن نفكر يف االنتقال، لكن 
بعينها،  واحدة  دولة  اعتبارنا  يف  ليس  كلفته.  تحّمل  ميكننا  ال 
»بريطانيا  آخر:  وقال  استطعنا«.  إذا  بريطانيا  سنختار  لكننا 
إىل  لالنتقال  الفرصة  أتيحت يل  إذا  لكن  املفضلة عندي،  هي 
بلد آخر مثل كندا أو أملانيا، فسأفعل«. وهذه الجهات املعرّفة 
بطريقة مبهمة، والقابلة ألن تحل إحداها محل األخرى، من 
أمريكا الشاملية وأوروبا، قد وصفت بصوٍر غامضة، ولكنها – 
من  فيها  مبا  أفضل،  معيشة  وأمناط  لحياٍة  مثالية  ذهنهم-  يف 
جيد.  وتعليم  عالية،  وأجور  عمل  وفرص  ومتنزهات،  حدائَق 
فقد قالت إحدى النساء: »أريد أن يعود أطفايل إىل املدرسة. 
ال ميكنني تحمل كلفة إرسالهم إىل مدارس خاصة يف األردن ... 
أرجو أن أمتكن من االنتقال إىل الغرب ليكون ألوالدي تعليم 
الذين  السوريني  أفضل«. لقد كانت هذه املشاعر شائعة بني 

قمنا باستطالعهم ومقابلتهم.

وأكرث ما كانت هذه األفكار تأيت من أفراد األسة الذين كانوا 
تعليقات  كانت  ما  قبل. وكثرياً  األمكنة من  يعيشون يف هذه 
قبل يف  »أقاريب مقيمون من  العبارة:  بهذه  ُر  ُتصدَّ ُقوِبُلوا  من 
أفراد  ويتناقل   .»... بأن  يخربونني  آخر[  بلد  يف  ]أو  بريطانيا 
األس من خالل وسائل التواصل االجتامعي واملكاملات الهاتفية 
وشبكة العالقات األسية صورًة للمعيشة يف الخارج، رمبا تكون 
قد التقطت يف حاٍل غاية يف اإليجابية، فأخفت بعض املساوئ 
واملصاعب. ومثال ذلك أن أحدهم قال: »ابنة عمي يف الدمنارك. 
وهي ال تدفع إيجار املنزل. وذلك ألن الحكومة تدعمها بكلِّ 
يشء«. والظاهر أن هذا الفرد من األسة قد تعمد تجنب ذكر 
إن الحكومة الدمناركية قد كانت قاسية عىل السوريني بشكل 

دت بإعادة بعضهم قرساً.  خاص، لدرجة إنها هدَّ

نوايا  من  قليل  عن يشٍء  إال  تكشف  ال  العبارات  هذه  فمثل 
الهجرة، ولكنها تكشف الكثري من الطبيعة غري الظاهرة العابرة 
هذه  تكشف  كام  األسية.  الشبكات  لهذه  األوطان  لحدود 
األقوال أيضاً عن الحاالت التي ميكن أن يتواجد بها الالجئون يف 
عدة أمكنة يف وقت واحد، وذلك ألنهم عىل الحقيقة يقيمون 
يف األردن، ولكنهم يف ذات الوقت يتخيلون أنهم أقرب إىل فرٍد 
عزيز من أفراد األسة يقطن وراء الحدود، وأنه ُيعتنى بشأنهم 
من الخارج، وأنهم بذلك يشعرون باالرتياح من شظف العيش 
يف النزوح طويل األمد يف األردن. وقد قال أحدهم: »يا ليتني 
أستطيع الوصول إىل كندا ... نالت أختي الجنسية يف كندا بعد 
أربع سنني، وتقول إن املعيشة هناك مختلفة. فكلُّ أطفالها يف 

أرى  األردن  املدارس، وهم يف حال َحَسن جداً. ولكن هنا يف 
أنني أخرس أبنايئ«.

حالة أمِّ بهاء 

طبيعتها  الفردية عىل  الفاعلية  مركزية  بهاء  أم  حالة  تكشف 
يف تطلعات الالجئني يف االنتقال، وعن الطرق التي من خاللها 

تعزِّز هذه املامرسات شبكات العالقات األسية. 

درعا يف جنويب سورية، وهي يف  متزوجة من  امرأة  بهاء  فأمُّ 
أطفال، وهي  الرابع من عمرها، وعندها تسعة  العقد  أواخر 
رّبة منزل. وحني بدأ النِّزاع، رأت هي وأستها أن عليهم االنتقال 
إىل األردن، ظانِّني أنهم سيعودون بعد شهرين أو ثالثة. وكان 
األردن الخيار األول ألن زوَج أّم بهاء يعرف البلد جيداً، بالسفر 
املتكرر إىل هناك، وألن األردن كان الخيار األقرب. فبدأ زوج أم 
زون للرحلة إىل األردن، عىل  بهاء وأبناؤها األربعة الكبار يجهِّ

أْن تتبعهم هي وبقية األطفال فيام بعد. 

بسبب  ل  التنقٌّ قرارات  من  اّتخذته  ما  بهاء  أم  اتَّخذت  وقد 
البقاء يف سورية  إذ كانت تخىش  أطفالها،  خوفها عىل سالمة 
معهم، وتخىش الخوض يف الرحلة وتعريضهم للخطر، وتخىش 
أن تكون يف مكاٍن جديد ال تكون قادرًة فيه عىل مساعدتهم 
بكل ما يحتاجون. ونتيجة لذلك، مل ترغب يف مغادرة سورية. 
جنسياً،  بناتها  إحدى  عىل  اعُتِدَي  حني  رأيها  ت  غريَّ ولكنها 
وعندما اعُتِقل عدد من أبناؤها من قبل نظام األسد. فبعد أن 
الذهاب  تصمياًم عىل  أكرث  بهاء  أم  أبناء  أصبح  َ سبيلهم،  ُخيلِّ

إىل األردن. 

يف بداية األمر، استقرّت أم بهاء وخمسة من أطفالها بالقرب 
املجلُس  منزلهم  إيجار  ودفــعَ  األردن،  شاميل  يف  إربــد  من 
وا لو أنهم سكنوا بالقرب من قلب  الرنويجي لالجئني. وقد ودُّ
باهظة  كانت  والكهرباء  واملاء  اإليجار  تكلفة  ولكن  املدينة، 
الرمثا  انتقلوا إىل مدينة  جداً، وبناء عىل توصيات أقارب لهم 
التسعة،  أطفالها  من  مثانية  الرمثا  يف  اآلن  ويعيش  املجاورة. 
وأخواتها،  وإخوتها  ووالداها  بهاء  أم  زوج  أيضاً  هناك  ويقيم 

ويبعد بعضهم عن بعضهم اآلخر مسرية خمس دقائق. 

املمتدة  الكبرية  األسة  هذه  ُمقاِم  ُقــرِب  من  الرغم  وعىل 
مبعيشة  تحلم  بهاء  أم  تزال  ال  األردن،  يف  بعض  من  بعضهم 
صعبة،  األردن  يف  االقتصادية  فاألحوال  األردن.  خارَج  أفضل 
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أعيد  وقد  نفقاتهم.  لصف  معاً  العمل  األسة  أفراد  وعىل 
وهم  املتحدة،  الواليات  يف  وأطفالهام  وصهرها  أختها  توطني 
ُسُبل  يف  التفكري  إىل  يدفعها  ما  وهذا  معهم.  دائم  اتصاٍل  يف 
البقاَء يف  تنوي  كانت  إن  ُسئَلت  وملّا  أيضاً.  معيشتها  تحسني 
األردن أم ال، قالت: »ال، فال معيشة حسنة ألوالدي هنا. أفّكر 
يف بلد آخر غري سورية يكون أفضل ألوالدي«. ومع ذلك، فقط 
أُحِبَط كل سبيل حقيقي إىل الهجرة إىل مكان آخر، وذلك ألن 
ابنها األكرب املتزوج يرفض السفر إىل أوربا، ولن يكون أحفادها 
ولذلك  األسة.  شمل  ملِّ  قيود  بسبب  معها  للذهاب  مؤهلني 
فأّم بهاء قلقة من أن كل هجرٍة إىل مكان آخر قد تؤدي إىل 

تفرّق األسة. 

يف مرحلة ما، جمعت أم بهاء معلومات من األسة واألصدقاء 
إىل  تطلعاتها  ق  تحقِّ أن  محاولًة  املتحدة،  الواليات  يف  الذين 
ل. وقد نصحوها أن تأتيهم، فطلبت من أفراد أستها يف  التنقُّ
أوراق مل شمل األسة ومعامالتها. ولكن  تقديم  البلدان  تلك 
ذلك، كام جاء عىل لسانها، »لقد الحظت أنهم اعتذروا وأرجأوا 
األمر، وقالوا “إن األمر طويل جداً ومعّقد”(. فبُعَدت عالقتنا 
بهم. وما زلُت – تقول أم بهاء- أسأل مفوضيَّة الالجئني عن 

ذلك. ولكنهم يقولون يل إن طلبنا يف قامئة االنتظاِر«. 

ومستقيام  مسارا رصيحا  ليس  ل  التنقُّ أن  بهاء  أم  قصة  ُتبنيِّ 
ل مرتكز عىل التجارب  يشكله وجود األسة فقط. ولكن التنقُّ
السابقة، ومحكوٌم باألمر الواقع، ومدفوع باآلمال املستقبلية 
الشبكة  نوع  أيضاً  األفراد  َل  تنقُّ وَيصوُغ  املتخّيلة.  واملشاهد 
تصوراتهم  كذلك  ويصوغ  تنميتها،  يف  يرغبون  التي  األسية 
العالقات  شبكات  داخل  الثقة  وعن  املعرفة  تناقل  دور  عن 

األسية تلك.

خامتة

األمد  طويل  النزوح  حول  الدائرة  امُلناقشاُت  تويل  ما  غالباً 
ِل والحلوِل الدامئة قلياًل من االهتامم برغبات  والقدرة عىل التنقُّ
الهجرة«4  »تخيالت  ولكن  وتطلعاتهم.  وتوّقعاتهم  الالجئني 
فيها عىل  يشاركون  الالجئني  بها ألن جميع  االهتامم  تستحقُّ 
الكيان  تحقيق  طرق  عن  الكثري  تكشف  وألنها  واسع،  نطاق 
واالنتامء، وال سيَّام فيام يتعلق بشبكات العالقات األسية. ثم 
إنها تكشف عن الطرق التي يصري بها األفراد فاعلني نشيطني يف 
النزوح طويل األمد، حيث كان من املمكن أن ُتقيَّد فاعليَّتهم 

أو ُتْكَبت إن كانوا بخالف ذلك.

صحيح أّن إعادَة التوطني خياٌر دائم، ولكنه ال ُيتاح إال لعدد 
قليل جداً من الناس. ويف غياب خياٌر دائم قابل للتطبيق، قد 
ذاته.  الوقت  يف  والفراغات  األمكنة  من  عدد  يف  ل  التنقُّ ُيَتاح 
ل الشخص الفاعَل من االّتصال بشبكة  وقد متّكن تطلعات التنقُّ
 – وهناك  مالية.  كلفة  بال  رغبته  بحسب  توسيعها  أو  أسته 
يكون  مدى  أّي  إىل  لُيعرََف  بحٍث  مزيِد  إىل  حاجة  شك-  ال 
عالقات  شبكة  تتجاوز  حسنة  نتائج  ل  التنقُّ إىل  للتطلُّعات 
التي رمّبا طالها تحسنَي الصحة  الالجئني أو األَُس يف املجاالت 

العقلية أو الحالة البدنية. 

 sarah.tobin@cmi.no سارة توِبن 
بروفيسورٌة يف البحث من معهد كرسِتنَي ِمِكْلِسن

 fawwazm@yu.edu.jo فواز أيوب املومني 
بروفيسوٌر يف علم النفس اإلرشادي، بجامعة الريموك

 tamara@yu.edu.jo متارا عادل اليعقوب 
بروفيسورٌة مساعدة يف قسم اإلدارة العامة، بجامعة الريموك

rolamasad80@yahoo.com روال فارس سليم املسعد 
ُمرّشحٌة لَنْيِل درجة الدكتوراه يف علم النفس اإلرشادي، بجامعة 

الريموك

1. متت مناقشة بعض األفكار الواردة يف هذه املقالة باستفاضة يف بحث:
 Tobin S A, Etzold B, Momani F, Al Yakoub T A, AlMassad R F and 

 Shdefat A G )forthcoming( ‘Ambivalent entanglements: Syrian refugees’
 network relations and )im(mobilities in protracted displacement’
 in Ahrens J and King R )Eds( Onward Migration and Multi-sited

 Transnationalism: Complex Trajectories, Practices and Ties, 
Cham: Springer.

تشابكات متناقضة: العالقات األسية لالجئني السوريني وقدرتهم – أو عدم قدرتهم– عىل 
التنقل يف النزوح طويل األمد( الوارد يف كتاب أهرين وكينغ تحت عنوان الهجرة من مكان 

د املواقع: تعقيٌد يف املسارات واملامرسات والعالقات( إىل مكان وعبور األوطان املتعدِّ
 Resettlement at a Glance: January-December 2019 .2

)ملحة من إعادة التوطني: من كانون الثاين/يناير إىل كانون األول/ديسمرب سنة 2019(
 bit.ly/UNHCR-resettlement-2019

 Tobin S A et al )2020( ‘Figurations of Displacement in Jordan and .3
 beyond: Empirical findings and reflections on protracted displacement

 and translocal connections of Syrian refugees’, TRAFIG Working Paper
 No 6,BICC

)تشكيالت النزوح  باألرقام يف األردن وما يليها: نتائج ونظرات تجريبية يف النزوح طويل 
األمد والروابط العابرة لحدود الوطن عند الالجئني السوريِّني( 

 bit.ly/TRAFIG-WP6
 Bolognani M )2016( ‘From myth of return to return fantasy: a .4

 psychosocial interpretation of migration imaginaries’, Identities 
 23)2(:193–209

)من أسطورة العودة إىل تخيُّل العودة: تفسري نفساين اجتامعي لتخيُّالت الهجرة(
 https://doi.org/10.1080/1070289X.2015.1031670

https://www.fmreview.org/ar/externalisation
mailto:sarah.tobin@cmi.no
mailto:fawwazm@yu.edu.jo
mailto:tamara@yu.edu.jo
mailto:rolamasad80@yahoo.com
https://bit.ly/UNHCR-resettlement-2019
https://bit.ly/TRAFIG-WP6
https://doi.org/10.1080/1070289X.2015.1031670


ل والفاعلية يف النزوح طويل األمد نرشة الهجرة القرسية 68التنقُّ 12 12

ترشين الثاين/نوفمرب 2021 www.fmreview.org/ar/externalisation

ل ُمقيَّد«: واحدة من سامت التَّهجري طويل األمد يف اليونان وإيطاليا »تنقُّ
باُنس خاِجيربوكوِبيُيو وأفانِجليا َبَبْتزاين وفريُّوتشو َبْستوريه وإمانويال روَمن 

ل  عادة ما يكون الناس الذين يعيشون يف حالة نزوح طويل األمد يف إيطاليا واليونان أكرَث قدرًة عىل التنقُّ
لهم يف الخطاب العام ويف السياسة العامة.  مام هو شائع عن تنقُّ

ويرتبط النزوح طويل األمد ضمنياً - يف الغالب- بعدم الفاعلية 
–إًذا-  املصادفة  قبيل  من  فليس  ل،  التنقُّ عىل  القدرة  وبعدم 
»العيش  اللفظية  باالستعارة  األمد  طويل  النزوح  يوصف  أن 
يف  يعيشون  الذين  أّن  األمر  حقيقة  لكن  قاسية«.  ظروف  يف 
الحركة«.  البعد عن حالة »عدم  بعيدون كل  القرسي  النزوح 
فهم -عىل النقيض- يواجهون يف حياتهم اليومية ويف حياتهم 
)يبدأ  متفاوتة  بدرجات  مقيداً«  اًل  »تنقُّ الوقت  مرور  مع 
الوطن( وهم  العابر لحدود  بالتقييد  املحيل وينتهي  بالتقييد 
الكفاف  بتوفري حياة  يسعون إىل غايات مختلفة )تبدأ أساساً 
ل هذه مقيَّدة  وتأمني الوضع اإلداري(. ويف حني أن أمناط التنقُّ
واالجتامعية  القانونية  العوامل  من  معقدة  مبجموعة  بشدة 
واالقتصادية، تكّون هذه األمناط من القدرة عىل التنقل نوعاً 

حاساًم مام ميكن تسميته بـ »الفاعلية الجربية«. 

ويف هذه املقالة، سنتعرض لحالتي اليونان وإيطاليا لنستكشف 
من خاللهام كيف يبدو النزوح طويل األمد عىل أرض الواقع. 
وذلك ألن هذين البلدين يشرتكان عىل األقل يف ثالث سامت 
بنيوية. األوىل أن كليهام من دول »الدخول األول« يف االتحاد 
اللجوء بقوانني الئحة  ل طالبي  تنقُّ ُتقّيد حركة  األوريب، حيث 
إدارية  قدرات  البلدين  لكال  أن  والثانية  التنظيمية.  دبلن 
وإدماج  باستقبال  يتعلق  فيام  سيام  وال  نسبياً،  منخفضة 
الرسمية  العمل  أسواق  أن  واألخرية  والنازحني.  اللجوء  طالبي 
يف كال البلدين هي أسواق راكدة وفيها اقتصادات سية »غري 
نظامية« كبرية. وكلُّ هذه العوامل تشكل بقوة أمناط القدرة أو 
ل وكذلك القدرة عىل إدماِج املهاجرين  عدم القدرة عىل التنقُّ

الذين يعيشون يف حالة النزوح طويل األمد أو إبعاِدهم.1

ل عىل االتحاد  آثار عدم القدرة عىل التنقُّ
األوريب وعىل اللوائح الوطنية 

من  لكلٍّ  كبريًا  تحدًيا  األوريب  االتحاد  دول  بني  ل  التنقُّ يشكل 
طالبي اللجوء وللمستفيدين من الحامية2 يف إيطاليا واليونان. 
يكون  ما  دوماً(  يكن  مل  )وإن  غالباً  اللجوء،  لطالبي  فبالنسبة 
األوريب  االتحاد  داخل  الثانية  للمرة  الالجئ  انتقال  إىل  الدافع 

كبرية،  عقبًة  دبلن  الئحة  تقف  لذا،  أسية.  بأسباب  مدفوعاً 
من  أفراد  يعيش  الذين  البالغني  اللجوء  طالبي  عىل  خاصة 
االتحاد األوريب األخرى ويرغبون يف االنضامم  أسهم يف دول 
األقارب  هؤالء  يدخل  ال  األحيان  من  كثري  ففي  هناك.  إليهم 
الالئحة، فالعائلة  الذي تعتمده  الحريف »لألسة«  التعريف  يف 
أطفاله  أو  الطلب  مقّدم  زوج  إال  تشمل  ال  لالئحة  بالنسبة 
)الذين تقل أعامرهم عن 18 سنة(. وحتى عندما ُيسَمح لطالبي 
ل داخَل االتحاد األوريب )كام يف حالة القارصين  اللجوء بالتنقُّ
غري املصحوبني براشدين( فإنهم يكونون عرضة لفرتات انتظاٍر 
طويلة جداً كام أنهم معرضون لكثري من العقبات اإلدارية. وأما 
بالنسبة للمستفيدين من الحامية الحاصلني عىل تصيح إقامة 
إيطايل أو يوناين والذين ميكنهم الحصول عىل وثائق سفر، فإن 
قانون االتحاد األوريب يسمح لهم بالتنقل بحرية يف كل االتحاد 
األوريب مدًة ال تزيد عىل ثالثة أشهر، بالرغم أن الكثريين منهم 
التي  املخاطر  بتحمل  ويغامرون  املدة،  هذه  تجاوز  يختارون 

ينطوي عليها ذلك.

فيام  البلدين  بني  عميقة  اختالفات  باملقابل-   – هناك  ولكنَّ 
طالبي  يعرتض  ما  خاصة  الــدول،  بني  ل  التنقُّ بحركة  يتعلق 
»النقطة  سياسة  تبّنى  قد  البلدين  ِكال  أن  حني  ففي  اللجوء. 
مع  ابتدأوها   – رئيَسة  آليٌة  اليونان  أصبح يف  فقد  الساخنة«، 
لضبط   – وتركيا  األوريب  االتحاد  بني   2016 سنة  اتفاق  إبرام 
« للمهاجرين  الهجرة، فتحولت البلد بعد االتفاقية إىل »َمَصدٍّ
داخل االتحاد األوريب. فتم اعرتِاض رحالت الهجرة ليس فقط 
إىل الدول األعضاء األخرى بل أيضا يف داخل البلد نفسه، وذلك 
باألشكال  مباشة  يتأثر  اليونان  يف  اللجوء  طالبي  ل  تنقُّ ألن 
ثالثة  اليونان  يف  فلها  وإجراءاته،  االستقبال  ملرافق  املختلفة 
النقاط  يف  اللجوء  لطالبي  القرسي  االحتواء  أ(  مميَّزة:  أنواع 
َل إىل  الساخنة يف خمس جزر شقي بحر إيجة حتى يتم اُلَتَوصَّ
قرار يتعلق بطلبات لجوئهم )مع بعض االستثناءات(، ب( إنزال 
طالبي اللجوء يف »مواقع إيواء مؤقتة مفتوحة« لكنها معزولة 
عليهم  وتفرض  معّينة  لوائح  فيها  ُتراعي  الرب،  يف  )مخّيامت( 
ل، ج( إيواء الفئات األكرث استضعافاً يف  قيود معينة عىل التنقُّ
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ل بني مرافق االستقبال هنا  شقق حرضية.3 ولكن يبقى التنقُّ
مقّيًدا بشكل كبري جدا.

أما يف حالة إيطاليا- باملقابل- فال يقيم طالبو اللجوء يف النقاط 
لجوئهم،  طلبات  فحص  فرتة  أثناء  إيطاليا  جنويّب  يف  الساخنة 
جميع  يف  املوزعة  االستقباٍل  مراكز  عىل  توزيعهم  يتم  وإمنا 
لهم فهي مقيدة بشكل أقل شّدة  نواحي البلد. وأما حركة تنقُّ
يف  ُيضيَّفون  الذين  أن  مع  اليونان،  يف  الحال  عليه  الذي  من 
هم  اليونان-  يف  أصحابهم  مثل   - إيطاليا  يف  االستقبال  مراكز 
عرضة أيضا لخسارة حقهم يف اإليواء إذا غابوا مدًة طويلة بال 
الحامية  اللجوء وللمستفيدين من  بالنسبة لطالبي  إذن. وأما 
لهم داخل  الذين مل يعودوا ضمن قامئة نظام االستقبال، فإن تنقُّ

البلد أمر اعتيادي جداً.

ل املقيَّد كاسرتاتيجية رصاع بقاء التنقُّ

يف ِكال البلدين، يطّور النازحون يف اللجوء طويل األمد مجموعة 
لهم  تتيح  التنقل،  يف  البقاء  رصاع  اسرتاتيجيات  من  واسعة 
الوطني  املستوى  عىل  دة  املعقَّ اللجوء  أنظمة  ضمن  املناورة 
وعىل مستوى االتحاد األوريب، ليك ُيلّم شملهم مع من لهم به 
عالقة، أو ليك يقضوا حاجاتهم األساسية، أو ليبحثوا عن فرص 

أحسن يف مكان آخر.

فقد يحاول طالبو اللجوء يف اليونان - عىل سبيل املثال - الهروَب 
من الجزر إىل الربِّ، أو االنتقاَل من املخيم املخصص لهم رسمياً 
لني. وقد  إىل مخيم آخر، حيث يظلون هناك يف العادة غرَي مسجَّ
أنفسهم  )ويعرّضون  موسمّي  عمل  مكان  إىل  أيضا  يسافرون 
لخطر فقدان سكنهم يف املخيم وخسارة املعونة املالية إذا ُعِلَم 
أنهم يعملون( أو قد يبقون مقيمني رسمياً يف املخيم ولكنهم 

ينتقلون يف الواقع إىل شقة مستأجرة يف املدينة. 

وأما النازحون يف اللجوء طويل األمد يف إيطاليا، فبغض النظر 
البالد  داخل  لهم  تنقُّ يبقى  واإلداري،  القانوين  وضعهم  عن 
اسرتاتيجية رصاع بقاٍء رئيَسة. وهذا التنقل يكون عادًة مدفوعا 
جميع  يف  العمل  فرص  املهاجرون  يتتبع  إذ  التَّوظيف،  بغاية 
يتابعون  الذين  املوسميني  الزراعيني  )كالعامل  البالد  نواحي 

مواسم الحصاد(.

عىل  بناًء  مختلفة  أنواعاً  أوربا  دول  بني  التنقالت  تأخذ  ورمبا 
آمال املهجرين )مهام تكن قليلة( باالندماج أو بناًء عىل فرص 

عىل  بناًء  أو  باملخاطر(،  محفوفة  تكن  )مهام  العمل  سوق 
ثالثة  تتاخم  إيطاليا  أن  )بالعلم  نفسها  السياسية  الجغرافيا 
اليونان فال تتاخم دولة أخرى من دول  ِشْنِغن وأما  من دول 
ِشْنغن(. وميكن القول - بشكل عام - بأن »التنقالت إىل دولة 
متاماً.  قانونيًة  تكن  مل  وإن  واسع،  نطاٍق  عىل  ممكنة  ثانية« 
 – إيطاليا  من  األوريب  االتحاد  داخَل  ل  التنقُّ يكون  ما  وعادًة 
بشكل خاص-  تنقال بالتجاهني، فهي حركات متكررة ال تتوقف 
ذلك،  بخالف  فالتنقل  لليونان،  بالنسبة  ولكن  وإياباً،  ذهاباً 

يكون باتجاه واحد.

ومن املعروف أن املستفيدين من الحامية يف إيطاليا يستطيعون 
االنتقال إىل دولة أخرى يف االتحاد األوريب وأن يجدوا وظيفًة 
وهذه  نظامّي.  غري  استقراراً  فيها  يستقّروا  وأن  رسمية  غري 
مؤقتة  وتنطوي عىل عودة  مؤقتة،  كفاٍف  الهجرة هي هجرة 
لتجديد تصيح اإلقامة اإليطايل )كّل سنتني أو خمس سنوات، 
تجديد  أجل  من  ولكن  املمنوحة(.  الحامية  نوع  عىل حسب 
التصيح فال بدَّ من وجود عنوان إقامة رسمّي يف إيطاليا. ونظراً 
نشأ  فقد  العنوان،  هذا  مثل  للمهاجرين  يكون  أن  يندر  ألنه 
سوق ربحي غري مرشوع يقدم وثائق مزورة. وغالبا ما يعرّف 
بشكل  مقيام  يبقى  فليك  »فّخ«،  بأنها  الحال  املهاجرون هذه 
قانوين يف البلدA ، فعليه أن يكون مقيام بشكل غري قانوين يف 

البلد B، وبالتايل يلجأ إىل القيام بنشاطات غري قانونية. 

األوريب منترش عىل  االتحاد  بني دول  ل  التنقُّ فأن  ذلك،  ومبِثُل 
نطاق واسع للمستفيدين من الحامية يف اليونان، ويكون عادة 
القليلة،  االندماج  وآمال  القاسية  املعيشية  باألحوال  مدفوعاً 
فيه  للمهّجرين قرساً  يكون  الذي  باملكان  أيضا  مرتبطة  وهي 
ويحاول  إليه.  الوصول  يف  ويرغبون  معهم  عالقات  شبكة 
اللجوء  لنظام  املعيقة  اآلثار  كلًيا  يتجنَّبوا  أن  املهاجرين  بعض 
من بداية األمر، وذلك عىل سبيل املثال بعبور الحدود الربية 
الشاملية الرشقية لليونان مع تركيا. فهذه االسرتاتيجية متكنهم 
من  فيمنعوهم  الدولة  موّظفو  عليهم  يتعرَّف  أن  تجّنب  من 
إكامل سفرهم من هذا املكان إىل مكان آخر، أو منعهم من 
عبور الحدود التالية بطريقة غري شعية )مبعونة األسواق غري 
وميكن  املزورة(.  والوثائق  َكن  السَّ لهم  تقدم  التي  القانونية 
ل قانونية،  استعامل قنوات مامثلة بعد ذلك ملتابعة طرق تنقُّ
فقد يتم تهريب الزوج أو الزوجة، أو حتى األطفال، إىل قريٍب 
يف بلٍد شاميلَّ أوروبا، وذلك من أجل أن يتمكن طالبو اللجوء 
يف مرحلة الحقة يف اليونان طلب مّل شمل األسة مبوجب الئحة 
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ل  التنقُّ امُلخالفُة  تتيح  إذ  عجيبة،  مفارقة  تنشأ  وهكذا  دبلن. 
بينام مَتنُعها »الرشعية« يف الواقع.

ل  اآلثار االضافية لكوڤيد 19 عىل الحد من التنقُّ

لقد أدت قيود كوڤيد 19 إىل مزيد من االضطرابات يف القدرة 
ل يف مستويات مختلفة: داخل إيطاليا واليونان، وعرب  عىل التنقُّ
دول االتحاد األوريب، ومن بلدان املنشأ أو بلدان العبور وإليها. 
االجتامعي  التباعد  وتلزم  ل  التنقُّ تقيِّد  التي  للتدابري  كان  وقد 
األمد،  طويل  اللجوء  يف  املقيمني  النازحني  عىل  شديد  تأثرٌي 
مزيدا  االستقبال  مرافق  يف  استضيف  من  عىل  ُيرَضب  حيث 
كلُّ حركات  تعليق  تقريباً  تم  وقد  والضبط.  الَنهِي  أوامر  من 
الرتحيل والدخول والخروج، وَفقد املهاجرون فرصهم التعليمية 
دخلهم  مصادر  كذلك  فقدوا  كام  أصاًل،  القليلة  والرتفيهية 

الضئيلة.

وأدى حظر السفر وإغالق الحدود إىل انخفاض حاالت العبور 
خالل  ويف  اإليطالية،  الحالة  ويف  أخرى.  أوربية  وجهات  إىل 
داخل  الثاين  ل  للتنقُّ التاّم  التجميد  أدى  فقد  األوىل،  املوجة 
الزراعيني  العامل  حرمان  إىل  بلدانه  وداخل  األوريب  االتحاد 

فقرهم  زاد  وبذلك  الوحيدة،  كفافهم  وسيلة  من  املوسميني 
خارَج  أنفسهم  وجدوا  الذين  فإن  نفسه،  الوقت  ويف  سوءا. 
البالد مؤقتاً )سواء يف مكان آخر يف أوربا أو يف بلدان األصل( 

قد َعِلقوا يف أماكنهم ومل يتمكنوا من العودة. 

الذكر غرَي عملية  املقيَّدة سالفة  ل  التنقُّ وصارت إسرتاتيجيات 
اشتّدت  شديد،  »مأزق  إىل  الحياة  حّولت  إذ  البلدين،  ِكال  يف 
فيه مستويات عدم القدرة عىل التنقل سوءا وازداد التَّهميش 
بسبب القيود املرتبطة بكوڤيد 19«، فهذا ما قاله لنا واحد من 

الذين متت مقابلتهم يف روما.

عات مستقبلية  عواقب سياسة وتوقُّ

اليومية  الحياة  مالمح  رسم  يف  املقيد  ل  للتنقُّ املهم  الدوَر  إّن 
اليونان  يف  األمد  طويل  اللجوء  يف  املقيمني  املهاجرين  وآمال 
وإيطاليا إما أنه قد تم تجاهله بالخطاب السيايس الرسمّي أو 
ل  أنه قد متت معاملته بطريقة غري عدالة. فقد تم تجاهل التنقُّ
ما دام أنه واقع تحت مراقبة وسائل اإلعالم والهيئات املنظمة 
املدفوعة  املوسمية  التحركات  يف  عادًة  الحال  هي  كام  له، 
بالتَّوظيف داخل الدول املستقبلة. ولكن عندما يحدث تقييد 

هذا مخيم موريا لالجئني يف لِْسُفس )باليونان(، سنة 2018.
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ل عرب حدود الدولة سعان ما يصبح هدفاً لسهام االنتقاد  التنقُّ
حتى  )أو  اإلدارية  للعرقلة  عرضة  ويكون  اإلعالم  وسائل  من 
التَّجريم(. وهذا ما يخلق نتائج عكسية، ألنه يتجاهل امكانية 
ل من حيث أنه أحد املورد البديلة القادرة عىل تخفيف  التنقُّ
املعاناة وتقليل الخسائر التي قد تصيب َمن يقيم يف اللجوء 
رابع  »حّل  كـ  ل  التنقُّ هذا  إىل  ينظر  قد  بل  ال  األمد.  طويل 

دائم«، كام جاء يف موضٍع آخَر يف هذا املحور الخاص.

ل، فإن اتخاذ موقف مختلف  ومهام تكن شّدة الحاجة إىل التنقُّ
التغلُّب عىل  املهاجرين سيستدعي  ل  تنقُّ تجاه  إيجابية  وأكرث 
العقبات السياسية الهائلة عىل املستوَيني املحيل واألوريب. فمن 
ل الدائري الذي يدفعه التَّوظيف  الصعب تطبيع وتسهيل التنقُّ
لة واملعونة الصحية  – بإتاحة السكن املناسب واإلقامة امُلسجَّ
يف املواقع الزراعية مثاًل– وذلك بسبب الطبيعة غري النظامية 
للتَّوظيف وكرثة استغالله يف هذه القطاعات يف كّل من إيطاليا 
واليونان. وميكن امليض خطوًة أخرى إىل األمام بتخفيف القيود 
مرافق  يف  وهم  اللجوء  طالبي  ل  تنقُّ عىل  امُلفرِطة  والضوابط 

االستقبال.

داخَل  للحدود  العابر  ل  بالتنقُّ تعرتف  التي  اإلسرتاتيجية  إّن 
االتحاد األوريب وتسهله تعرتضها عقبات أكرب، وذلك ألن معظم 
التنقالت.  لهذه  ترشيعات  سن  بشدة  تقاوم  األعضاء  الدول 
)ولكنها  املعيقة  السياسية  القانونية  املعركة  يف  ذلك  ويّتضح 
 .2015 لسنة  التوطني  إلعادة  األوريب  االتحاد  لخطط  كاِشفة( 
يف  املقيمني  املهاجرين  من  كبرية  لنسبة  املوّثقة  غري  فالحالة 
النزوح طويل األمد هي عقبة سياسية أكرث خطورة.4 فمن أجل 
الناس خصوصاً، قد يكون من  الجامعة املستضعفة من  هذه 
إجراٍء  أو  الجامعي  الَعْفو  من رضوب  وجود رضٍب  الرضوري 
الربغاميت  التفكري  يبتدئ  أن  قبل  ذاتها  بحد  حالٍة  كل  تسوية 
ل. لكن هناك رغبة ضعيفة لدى حكومات  لعملية تسهيل التنقُّ
االتحاد األوريب اليوَم يف تبني هذا الخيار. فام مل يتم الَتَغلَّب 
املجدي  غري  من  يكون  قد  السياسية  العقبات  هذه  عىل 
)كاملسالك  التطبيق  وممكنة  مختلفة  تقنية  استكشاف حلول 
االتحاد  داخل  عمل  عن  للبحث  الدخول  وتأشريات  مة،  املتمِّ

ل املستفيدين من الحامية(.5 األوريب، وحرية تنقُّ

متزايداً  وعياً  اليوَم  هناك  أن  إىل  اإلشــارة  من  بدَّ  ال  وأخــرياً، 
شني -  باملخاطر التي تنشأ حني ال يتم شمول املهاجرين املهمَّ
خاصة إذا كانوا غري مسجلني رسمًيا- بطريقة فاعلة يف حمالت 

التلقيح من كوڤيد 19.6 فباإلضافة إىل ترك املهاجرين أنفسهم 
غري محميِّني، فإن التباطؤ يف عملية التَّلقيح  قد يزيد َخَطر أن 
ُيجَعل املهاجرون كبَش فداء، كام ميكن أن يكونوا هم أنفسهم 
عدوى  موجات  حصول  وبالتايل  الفريوس،  ملتحورات  ناقلني 
يف  املساواة  ضامن  تكفل  التي  الجهود  فإن  ولذا،  مستقبلية. 
التَّلقيح مهمٌة جداً لتجنُّب مزيًدا من التَّهميش وتجنب إطالة 
التَّهجري طويل  حال  تدهور  أو  ل  التنقُّ القدرة عىل  عدم  مدة 

األمد بشكل عام.
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 Roman et al )2021( ‘Figurations of Displacement in Southern Europe’, .1
 TRAFIG Working Paper No 9, BICC

)تشكيالت النزوح يف جنويب أوربا(
bit.ly/TRAFIG-WP9

2. أي الناس الذين منحوا صفة الحامية الدولية )ومنها صفة الالجئ والحامية الفرعية( 
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به يف إيطاليا(.
3. يتيح برنامج اإلسكان الذي اسمه إستيا )ESTIA( سكناً )مؤقتاً( يف شقق مستأجرة يف 
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كلَّه )الذي أعيدت تسميته وأطلق عليه إستيا 21(. 
 http://estia.unhcr.gr/en/

رت دراسة أجريت سنة 2019 عدَد املهاجرين غري الرشعيني املقيمني يف االتحاد  4. قدَّ
األوريب يف سنة 2017 ما بني 3.9 و4.8 مليون، نصفهم يقيمون يف أملانيا واململكة املتحدة 
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 European Centre for Disease Prevention and Control )2021( ‘Reducing  .6

 COVID 19 transmission and strengthening vaccine uptake among
 ‘migrant populations in the EU/EEA

املركز األورويب للوقاية والسيطرة عىل األمراض )2021(. »تقليل انتقال كوڤيد 19 وزيادة 
 مقدار التَّلقيح يف املهاجرين يف االتحاد األوريب واملنطقة االقتصادية األوريب« 
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ُن شبكة العالقات التنقل يف  برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية: كيف مُتكِّ

حاالت اللجوء طويل األمد؟
بنيامني إتُزلد وسيمون كَرْيست 

اللجوء  للهروب من  الالجئني من شبكات عالقاتهم  استفادة  استكشاف كيفية  الحديثة  البحوث  تحاول 
مة  طويل األمد. وقد استطاعت الربامج األملانية التي تقبل الالجئني ألسباب إنسانية من فتح مسالك متمِّ
الية هذه الخطط  قانونية لالجئني السوريني الذين تربطهم عالقات بأناس خارج حدود األوطان. ولكن فعَّ

وإمكانية الوصول إليها ُمقيَّدان بعوامل عدة.

تلعب برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية دوراً مهاًم باعتبارها 
طويل  القرسي  التهجري  دائرة  خارج  لالجئني  مة«  متمِّ »مسالك 
ووالياتها  األملانية  الحكومة  مبادرات  ذلك  جّلت  كام  األمــد، 
االتحادية خالل الحرب السورية. فهذه املبادرات ومثيالتها تكون 
العالقات  شبكة  إىل  ابتداًء  استندت  ما  إذا  مميز  بشكل  فعالًة 
ضمن  قرسا  للمهّجرين  ميكن  و  أنفسهم.1  لالجئني  االجتامعية 
إطار برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية التي أنشأتها الواليات 
االتحادية األملانية أن يعتمدوا عىل شبكة العالقات العابرة لحدود 
هاجروا  الذين  أن  ذلك  ومثال  طويل.  زمن  منذ  املنشئة  الوطن 
سابقاً إىل أملانيا قد استطاعوا أن يساعدوا أفراد أسهم اآلخرين 
االستفادة من برامج الكفالة الخاصة والكفالة املجتمعية من أجل 
انتقالهم إىل أملانيا. ولكن هناك بعض القيود عىل هذه الخطط 
التهجري  حدود  خارَج  ناجعة  مة«  متمِّ »مسالك  لتكون  القامئة 
طويل األمد، وأكرث هذه القيود وضوحاً هو تركيز هذه الخطط 

واقتصارها عىل السوريني وتجاهلها للجنسيات األخرى.2 

كفالة خاصة 

ألَف مواطن من  أملانيا 30  كان يعيش يف  نهاية سنة 2010،  يف 
أصل سوري. وأرتفع العدد يف آخر سنة ليصل إىل 818 ألَف سوري 
السكان  الكثري من  النِّزاع يف سورية، كان  اندالع  البلد. وبعد  يف 
األملانيني )ذي األصول السورية( يتطلعون إىل جلب أفراد أسهم 
الذين ما زالوا عالقني يف سورية إىل بر األمان. ويف بداية األزمة، 
ومسالك  قنوات  عرب  أملانيا  إىل  السوريني  من  كبري  عدد  انتقل 
قانونية متعددة، فمنهم من جاء طالبا للدراسة أو سائحا، ومنهم 
من دخل بتأشرية عمل، ومنهم من جاء من خالل برامج لَمِّ شمل 
األسة، وكثري منهم )وليس كلهم( قد طلب اللجوَء بعد وصولهم.3 
النِّزاع  وترية  وارتفاع  السيايس  االضطهاد  تفاقم  مع  بان  وقد 
العنيف يف سورية أن املسالك القانونية املتاحة حينئذ ال ميكن أن 
يستفيد منها إال ِقّلٌة مّمن لهم صلة شخصية بأملانيا واملحتاجون 

الحال  ذاته  الوقت  يف  ساَءت  وقد  ذاته.  الوقت  يف  الحامية  إىل 
اإلنسانية يف الدول املجاورة لسورية املضيفة لالجئني، فغدا مئات 
األمد مل  إىل حلول طويلة  بحاجة  السوريني  الالجئني  اآلالف من 
تكن متوافرة يف كثري من األحيان يف بلدان االستقبال األول. ويف 
حني ظلَّ عدد الالجئني السوريني الذين أعيد توطينهم يف بلدان 
ثالثة منخفضاً جداً، تسارعت أعداد الالجئني الذين عربوا بطريقة 
لذلك،  واستجابة  األوريب.  لالتحاد  الخارجية  الحدود  شعية  غري 
ل  تنقُّ حركة  تسهل  جديدة  قانونية  أطر  إليجاد  دعوة  انطلقت 
الالجئني السوريني املعرَّضني لخطر التَّهجري القرسي طويل األمد. 

إنشاء  إىل  األملانية  الحكومة  عمدت  الحرجة،  الفرتة  هذه  ويف 
فاستطاع من خالله 19  إنسانية،  الالجئني ألسباب  قبول  برنامج 
ألف مواطن سوري دخول أملانيا بطريقة آمنة وقانونية بني سنة 
2013 وسنة 2015. ويضاف إىل ذلك أن عددا من واليات أملانيا 
االتحادية قد أنشأت برامج خاصة بها، متّكن من خاللها ما يقرب 
أملانيا بني سنة 2013 وسنة  ألف مواطن سوري دخول  من 24 
التي  إنسانية  ألسباب  الالجئني  قبول  لربامج  كان  وقد   2017.4

أنشأتها الحكومة األملانية ووالياتها االتحادية معيار اختيار مميَّز، 
السوريني  املثبتة لالجئني  العالقات  مبني بشكل كيّل عىل شبكة 
أنفسهم، وبالتايل كان االنتقال إىل أملانيا ضمن هذا الربنامج يتم 
إما من  األم، ويكون ذلك  البلد  املتوافرة مع  العالقات  بناًء عىل 
السابقة  اإلقامة  خالل  من  أو  املوثقة،  األسية  العالقات  خالل 

املثبتة يف البلد. 

لكن ما يجدر ذكره هنا هو أن هذا الطريق مل يكن مفتوحاً لكلِّ 
َمن له صلة قرىب عابرة لحدود الوطن أو لكل من له خربة سابقة 
يف الهجرة. فلم يستطع التسجيل يف برامج القبول هذه إال أفراد 
األسة املقربني من سكان أملانيا )وهم اآلباء واألطفال واألشقاء، 
ولكن ليس األعامم والعامت أو أبناء العم(. وكان عىل املهاجرين 
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توقيع  الربامج  هذه  التسجيل يف  يتم  عندما  أملانيا  يف  السوريني 
املوقعون كلفة  يتحمل هؤالء  أن  التزام«، لضامن  وثيقة »إعالن 
السفر والسكن املناسب وكلفة املعيشة )باستثناء التأمني الصحي 
القادمني. وقد حررت هذه  لالجئني  الوالية(  كلفته  تحمل  الذي 
االلتزامات الدولة األملانية من مسؤوليتها يف حمل كّل التكاليف. 
بإقامة  )تسمح  دخول  تأشرية  وإصدار  اإلعالن  توقيع  ومبجرد 
مؤقتة مدَة سنتني( من السفارة األملانية يف بلد االستقبال األول، 
ميكن لالجئني السوريني السفر إىل أملانيا بالطائرة. ويف حني كان 
البعض  الحاالت، كان  األمر كله يستغرق أسابيع قليلة يف بعض 
وذلك  سنتني،  إىل  تصل  قد  طويلة  مدًة  أخرى  حاالت  ينتظر يف 
إىل  املتقدمني  افتقار  أو بسبب  املفرطة  البريوقراطية  إما بسبب 
الوثائق املطلوبة. وال شك أن توقيع إعالن االلتزام قد شكل تحدٍّ 
اقتصادية غري مستقرة، فال  كبري ملن كانوا أنفسهم يعانون حااًل 
الكثري  لجأ  لذا،  الرضورية.  املالية  الضامنات  تقديم  يستطيعون 
من هؤالء إىل شبكات التضامن املحلية مثل الجامعات الكنسية 
أو الناشطني يف مجال حقوق الالجئني طالبني منهم مد يد العون 
يف تقديم الضامنات وتحّمل كلفة سفر أقاربهم وإعادة توطينهم 
وتحمل تكلفة معيشة أقربائهم يف فرتة وصولهم األوىل إىل أملانيا. 
وقد متكن بعض السوريني من إحضار أقارب لهم إىل أملانيا، لكنهم 
وجدوا أنفسهم بعد ذلك مثقلني مالياً ونفسانياً جراء ذلك، ألن 

أفراد أسهم كانوا يعتمدون عليهم اعتامدا كلياً.

املضُّ ُقُدماً من خالل الشبكات العابرة لحدود الوطن 

تبني قضيتا عبد الرحيم وسويل األهمية املركزية لكل من شبكات 
العائلة العابرة لحدود الوطن وشبكات التضامن والدعم املحلية 
يف تسهيل عملية قبول ألغراض أنسانية ويف تجنب الرحالت غري 

دة للحياة باتجاه أوروبا.  النظامية املهدِّ

الرابع من عمره،  العقد  الرحيم – وهو سوري يف  لقد كان عبد 
محاسباً يف شكة خاصة. وكان يف سابق عهده دائم النقد للحكومة 
الرسية  االستخبارات  قبل  من  لالضطهاد  تعرَّض  وقد  السورية، 
حّتى قبل أن تبدأ الحرب هناك. ومتكن يف أوائل سنة 2014، أن 
يهرب مع زوجته وطفليه إىل مدينة يف شقي تركيا. وعاشوا يف 
شقة صغرية وكانوا ينفقون من مدخراتهم الشخصية، وذلك ألنه 
مل يكن لهم دخل آخر. وكان السبيل الوحيد لهم للخروج من هذا 
الوضع املمتد ممكن من خالل أخته التي كانت تعيش يف أملانيا 
منذ العام 2005 وهي التي ااقرتحت أن يلحقوا بها هناك. فكانت 
أخت عبدالرحيم قد تعرَّفت عىل برنامج السامح بالدخول ألسباب 
إنسانية الخاص بوالية شامل الراين وستفاليا. وملا كانت غري قادرة 

عىل أن تقدم ضامنة الكفائة املالية لكلَّ أفراد األسة الذين أرادت 
محلية  جامعة  من  تقدمت  فقد  األمان،  بر  إىل  بهم  تجيء  أن 
أن  األمر  نهاية  يف  فتمكنت  منهم.  العون  طالبة  املتطوعني.  من 
أشخاص،  أربعة  عن  املطلوب  التزاٍم«  »إعالن  زوجها   مع  توقع 
ووقع أربعة متطوعني من جامعة كنسية –وجميعهم أملانيُّون– 
أربعة إعالنات التزام أخرى. األمر الذي أتاح يف نهاية األمر اتاحة 
الفرصة لثامنية أشخاص أن يسافروا إىل أملانيا سنة 2015 بطريق 
آمنة. ولكن مل يتمكن أفراد األسة املمتدة اآلخرون من الدخول 
من خالل برامج القبول ألسباب إنسانية، فجاؤوا إىل أملانيا بطرق 
أخرى بديلة غري نظامية )عن طريق تركيا واليونان وغريب البلقان 
داً إنَّ دعم األسة يصل إىل  والنمسا(. وقد علق عبد الرحيم مؤكِّ
خارج الحدود، ولكن العيش معاً يف مكان واحد يف آخر املطاف 

هو أمر »مهم جداً ]...[ فال بدَّ من أن نبقى معاً«.

سويل امرأة سورية يف أوائل العقد الثاين من عمرها، وقد نشأت 
يف مدينة حلب، وهناك تخرَّجت يف الجامعة سنة 2012. ولكن مل 
ميض وقت طويل بعد ذلك حتى اضطرت إىل الفرار مع والديها 
الحدود  من  بالقرب  األوىل  أستها  قرية  إىل  األربعة  وإخوتها 
أيضاً،  املنطقة  تلك  إىل  األهلية  الحرب  وصلت  وعندما  الرتكية. 
عربت سويل وعائلتها الحدود إىل تركيا وكان ذلك يف صيف سنة 
2013، واستقروا مؤقتاً يف مدينٍة يف الجنوب الرشقي لرتكيا. وأما 
سويل، فقد مهدت عالقاتها بابنة عمها لَِيا الطريق إىل »حل الدولة 
إىل  انتقلت  قد  كانت  لَِيا  أسة  أن  وذلك  كلها.  ألستها  الثالثة« 
أملانيا يف تسعينيات القرن العرشين وكانت تزور سورية كثرياً يف 
لَِيا تحّصلت سويل عىل تأشرية دخول للدراسة  الصيف. ومبعونة 
وسافرت إىل أملانيا بتصيح إقامة مؤقت. وعاشت هناك مع أسة 
ابنة عمها يف مدينٍة يف مقاطعة الراين-ستفاليا الشاملية، وظلت 
منفصلًة عن والديها وإخوتها. ونظراً ألنها قد بلغت 18 سنة من 
العمر، فلم تعد قارصة، األمر الذي جعل إجراءات مل شمل األسة 
العادية خارج خيارات أستها ليك يلحقوا بها إىل أملانيا. فانطلق 
بون عابراً  شقيقها البالغ من عمره 17 سنة يف رحلة رتبها له املهرِّ
إىل  لينضم  البلقان،  غريب  وطريق  املتوسط  األبيض  البحر  شقيَّ 
عمه يف سويرسا. ومل يرغب والداها وإخوتها الصغار املغامرة بهذه 
أوائل سنة 2014، علمت  تركيا. ويف  فظلوا يف  الخطرة،  الطريق 
مقاطعة  يف  إنسانية يف  ألسباب  الالجئني  قبول  برامج  عن  سويل 
أن  لبثت  ما  ولكنها  والديها،  لت  فسجَّ الشاملية،  الراين-ستفاليا 
علمت بأن األماكن املتاحة – وكانت 5000 فرصة يف ذلك الوقت– 
قد ُشِغَلت جميعها من قبل. ويف خريف سنة 2014، تم افتتاح 
لت سويل والديها وإخوتها  مرحلة جديدة من الربنامج ذاته، فسجَّ
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التمويل  إىل  وافتقارها  املؤقتة  لصفتها  نظراً  ولكن  أخرى.  مرة 
املطلوب، مل تستطع توقِّع إعالَن االلتزام املطلوب بنفسها، ولكنها 
ني يف جامعة كنسية محلية.  بعد سنة تقريباً وجدت كفالء خاصِّ
تأشريات  الصغار  وإخوتها  والداها  تسلَّم  أسابيع،  بضعة  وبعد 
الدخول يف السفارة األملانية يف أنقرة، ووصلوا إىل أملانيا بالطائرة 

يف أيلول/سبتمرب سنة 2015. 

مسالك آمنة لقلَّة من الناس

التوطني  إعادة  فرص  عدد  كان   ،2017 وسنة   2013 سنة  بني 
املتاحة يف أملانيا قلياًل –فقد أعيد توطني 3000 فرد )44% منهم 
القانونية  الطرق  تكن  ومل   ،– الفرتة  تلك  يف  سوريون(  فقط 
األخرى مثل تاشريات الدخول للطالب والعاملني ومّل شمل األسة 
خياراٍت متاحًة لعرشات اآلالف من السوريني. ويف املدة نفسها، 
الالجئني  قبول  برامج  من  سوري  مواطٍن   44000 نحو  استفاد 
ألسباب إنسانية مختلفة التي أقامتها الحكومة األملانية ووالياتها 
االتحادية. وبخالف الرحالت غري النظامية وغري اآلمنة عىل طول 
شقي البحر األبيض املتوسط التي خاض فيها ما يقرب من 1.2 
وسنة   2013 سنة  بني  أوربا  إىل  الوصول  تجربة  شخص  مليون 
2017، كانت برامج القبول  ألسباب إنسانية يف أملانيا حاّلً إنسانّياً 
قدم طريقا واعدا للخروج من اللجوء طويل األمد ومع ذلك ظل 

هناك خمسة  تنبيهات رئيَسة يجدر ذكرها: 

أوالً: تظل برامج القبول ألسباب إنسانية هذه مؤقتة. فبعد سنة 
استمرار  من  بالرغم  برنامجها  األملانية  الحكومة  د  متدِّ مل   ،2015
انسانية  ألسباب  القبول  استمر  ذلك،  من  وبدال  إليها.  الحاجة 
االتحاد  بني  املربم  الجديل   االتفاق  بعد  مختلفة  ظروف  تحت 
ذت  فنفِّ  ،2016 سنة  أخرى  جهة  من  وتركيا  جهة  من  األوريب 
إجراءات إعادة توطني ركزت بشكل خاص عىل الالجئني املعرَّضني 
للخطر فتم ُنِقل 10000 مواطن سوري جوا من تركيا إىل أملانيا 
بني سنة 2017 وسنة 2020. ومل تكن الصلة األسية القامئة بأملانيا 
معياراً لالختيار حينئذ، ومل يتمكن السكان األملانيون من تسمية 
تركيا ليرشكوا يف  األمد يف  التَّهجري طويل  املعرَّضني لخطر  أقارب 
التوطني هذه. ومع تغريُّ املناخ السيايس، استمرت  عملية إعادة 
ست واليات اتحادية فقط يف إقامة برامج قبول الالجئني ألسباب 
ُأَس  ألفراد  الفرص  من  قليل  عدداً  قدمت   التي  إنسانية، وهي 

السكان األملانيِّني.5 

ثانياً: ظلت برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية6 مقتصة عىل 
الدوام عىل املواطنني من أصول سورية. وأما الجنسيات األخرى، 
مثل الالجئني األفغانيني والعراقيني والصوماليني واإلريرتيني، الذين 
عانوا أيضا من اللجوء طويل األمد غري مشمولني يف برامج القبول 
مع  هذا  القامئة.  العالقات  روابط  تراعي  التي  إنسانية  ألسباب 
العلم بأن كثريٍاً من الالجئني من هذه البلدان لهم أيضاً عالقات 
أسية قوية عابرة للحدود مع السكان األملانيني، أو روابط أخرى 

ُمْثَبتة مع البلد. 

القبول  برامج  إعداد  يف  واقتصادي  اجتامعي  تحيُّز  هناك  ثالثاً: 
ألسباب إنسانية املراعية لشبكة العالقات، ألنها تنحاز إىل الالجئني 
العالقات  وذوي  الوطن  لحدود  العابرة  القوية  العالقات  ذوي 
كافية  مالية  موارد  تتمتع  التي  وهي  ماليا،  امليسورة  األسية 
الناحية  من  حظا  األقل  السوريون  وأما  أقاربهم.  بها  يضمنون 
مل  فإنهم  املحلية  التضامن  جامعات  تدعمهم  مل  والذين  املالية، 
يتمكنوا من ضامن تسيري رحلة آمنة وقانونية ألفراد أسهم ضمن 
برامج القبول ألسباب إنسانية، وإما إنهم متكنوا من ذلك ولكنهم 
أملانيا، بسبب  إىل  أقاربهم  اقتصادي بعد وصول  تعرضوا النهيار 

ثقل مسؤوليتهم املالية عن أقاربهم.

رابعاً: حصل جدل كبري يف أملانيا فيام يتعلق مبدة »إعالن االلتزام«، 
الخاصني  الكفالء  تقع عىل  مسألة، هل  النقاش حول  وكان جل 
)ومعظمهم من أفراد األسة( أم عىل الدولة مسؤولية دفع كلفة 
املعيشة لالجئني القادمني يف السنني األوىل بعد الوصول؟ ثم ُحلَّت 

هذا سوريٌّ مراهق وقد ُلمَّ شمله بأسته يف أملانيا بعد ثالث سنني من الفراق. 
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هذه املشكلة بإنشاء »قانون االندماج« األملاين سنة 2016،7 ولكنه 
يأظِهر ذلك أيضاً بعض املصاعب التي نشأت عن  خطط الكفالة 
الخاصة. فعندما ترشك الدولة كفالء يف استقبال الالجئني، وخاصة 
إلزاميًة  املجتمعيًة  الكفالة  أو  الخاصًة  الكفالة  أصبحت  ما  إذا 
للسامح بالقبول يف الربنامج، ينشأ هناك خطر أن تسعى الدول 
رين باالستعانة  إىل التحايل عىل واجبها يف إتاحة الحامية للمهجَّ
الالجئني  َقبول  كلفة  بخصخصة  أو  للَمَخاطر  خارجية  مبصادر 

واندماجهم.

ألسباب  الالجئني  قبول  برامج  وتسيري  اطالق  تم  لقد  خامساً: 
الحكومة  هي  الجهات  رسمية–وهذه  جهات  قبل  من  إنسانية 
وقد  والية–   16 أصل  من  اتحادية  و15والية  األملانية  االتحادية 
ى تعدد الجهات  كان لها قواعد وجداول زمنية مختلفة متاماً. فأدَّ
الفاعلة )أصحاب القرار( وتعدد الربامج إىل خلق إجراءات إدارية 
دة جداً، وأهم من هذا أن ذلك قد أدى إىل ارتباك يف مجموعة  معقَّ
الحقوق القانونية للمستفيدين )مثل الوصول إىل مرافق الدولة، 
من  حالة  وكذلك  الدامئة(  واإلقامة  والتعليم،  والعمل،  والسكن، 
االرتباك أو الفوىض يف التزامات الكفالء. فكان من الرضوري ايجاد 
نهج موحد ومنسق وأكرث سخاًء لتوسيع نطاق  الدخول اإلنساين 

إىل أملانيا، ولكنه مل يكن قاباًل للتطبيق سياسياً يف ذلك الوقت.8

تظهر التجربة يف برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية يف أملانيا 
العالقات ميكن  أن شبكة  السورية  الحرب  من  األوىل  السنني  يف 
أن متّكن الالجئني من االنتقال خارج مناطق اللجوء طويل األمد. 
الكفالة  تتضمن  التي  إنسانية  ألسباب  القبول  لخطط  وميكن 
ُتويِل االهتامَم الالزم لشبكة  الخاصة أو املجتمعية أو كليهام أن 
عالقات الالجئني األسية والشخصية مبا ميكنها أن تكون »مسالٌك 
نقاط  معالجة  من  بدَّ  ال  لكن  للتَّطبيق.  قابلٌة  للحاميِة  مٌة«  متمِّ

الضعف التي تعرتيها.

بنيامني إتُزلد 
benjamin.etzold@bicc.de @Ben_Etzold 
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من مركز بون الدويل لدراسات النِّزاع

1.  من شاء االستزادة يف الكالم مبا يتعلق بكيفية تيسري شكية العالقة حركة الالجئني إىل 
بلد ثالث فلينظر:

 Wagner M and Katsiaficas C )2021( ‘Networks and mobility: A case for

 complementary pathways’, TRAFIG Policy Brief No 3
مة( )شبكة العالقة والقدرة عىل التنقل: حالة من حاالت املسالك املتمِّ

 https://trafig.eu/output/policy-briefs/policy-brief-no-3.
2. تستند هذه املقالة إىل 58 مقابلة نوعية لسوريني وأفغاين وإرترييني، ومن واحدة من   
مناقشات فرقة تركيز مع الجئني معاد توطينهم، باإلضافة إىل كذلك من 12 مقابلة لخرباء، 
كلها أجريت بني آب/أغسطس 2020 حتى آذار/مارس 2021 يف أملانيا. والنتائج معروضة 

يف مقالة كرايست وزمالئة التالية:
 Christ S et al )2021( ‘Figurations of Displacement in and beyond 

 Germany. Empirical findings and reflections on mobility and translocal
 connections of refugees living in Germany’, TRAFIG Working Paper

 No 10
ل والروابط  )تشكيالت اللجوء يف أملانيا وما يليها. نتائج ميدانية ونظرات تجريبية يف التنقُّ

العابرة لحدود الوطن عند الالجئني املقيمني يف أملانيا(
 https://trafig.eu/output/working-papers 

3. املعلومات عن عدد األجانب، مبن فيهم  املواطنني ي السوريِّني، املقيمني يف أملانيا 
 Code( وهذا رمزه )DESTATIS( مأخوذ من مكتب اإلحصاء األملاين، واسمه ِدْستاِتس

12521(، وهذا رابطه www-genesis.destatis.de/genesis/online. وبناء عىل ما جاء 
يف تقرير سنوي تصدره الحكومة اسمه »تقرير الهجرة« فأّن مقدار تأشريات الدخول 

الصادرة للمواطنني السوريني للدراسة أو العمل أو ألسباب أسية، قد انخفض كثرياً فيام 
بني سنة 2010 وسنة 2014، يف حني أّن مقدار تأشريات الدخول الصادرة ألسباب إنسانية 
وعددها املطلق، مع تصاريح اإلقامة املؤقتة الصادرة طوال مدة اللجوء قد ارتفعت من 

50% إىل %75. 
www.bamf.de/SharedDocs/ProjekteReportagen/DE/Forschung/Migration/

 migrationsbericht.html
 bit.ly/BAMF-migration-report

4  هناك معلومات متناقضة عن عدد الذين وصلوا فعاًل من خالل برامج القبول ألسباب 
إنسانية يف هذه الفرتة الزمنية. وتستند األرقام الواردة هنا إىل املعلومات التي قدمتها 

 )Federal Agency for Migration and الهيئة االتحادية األملانية للهجرة واللجوء
)Asylum سنة 2017.

www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/EN/2017/EMN/20171020-am- 
 emn-konferenz-resettlement-paris.html?nn=282388#a_355476_1

 bit.ly/BAMF-HAP-2017

ثة بالواليات االتحادية التي تقيم اليوَم برامج القبول ألسباب  5. للحصول عىل قامئًة محدَّ
إنسانية، وآخَر تحديث إلحصاءات القادمني، انظر هذا املرجع:

 https://resettlement.de/landesaufnahme/
وهذا:

 https://resettlement.de/aktuelle-aufnahmen/.
عىل صعيد الواليات االتحادّية، كان هناك برامج لقبول الالجئني ألسباب إنسانية من   .6

فيتنام يف سبعينيات القرن العرشين، ولالجئني من البوسنة يف تسعينيات القرن العرشين، 
والجئني من العراق يف سنة 2009 و2010. 

 See BAMF )2017/2018( ‘Migration, Integration, Asylum: Political .7
 Developments in Germany 2017’, Annual Policy Report by the German

National Contact Point for the European Migration Network
انظر تقرير BAMF عام 2017-2018 تحت عنوان: الهجرة واالندماج واللجوء: التطورات 

السياسية يف أملانيا سنة 2017(   املتوافر عىل الرابط التايل:
 bit.ly/BAMF-policy-report-2017

8. للمزيد من التفصيل يف الفوارق بني برامج القبول ألسباب إنسانية عىل الصعيد 
االتحادي وعىل صعيد الواليات، ويف خطط إعادة التوطني األملانية، ويف اختالفات الحقوق 

وااللتزامات القانونية عىل املستفيدين، فلينظر:
 Tometten C )2018( ‘Resettlement, Humanitarian Admission, and Family 

 Reunion. The Intricacies of Germany’s Legal Entry Regimes for Syrian
 Refugees’, Refugee Survey Quarterly 37 )2(, S. 187–203. 

 DOI: 10.1093/rsq/hdy002.
)إعادة التوطني والقبول ألسباب انسانية ومل شمل األسة: الخفايا الدقيقة ألنظمة الدخول 

القانوين األملانية عىل الالجئني السوريِّني(

https://www.fmreview.org/ar/externalisation
mailto:benjamin.etzold@bicc.de
mailto:simone.christ@bicc.de
https://trafig.eu/output/policy-briefs/policy-brief-no-3
https://trafig.eu/output/working-papers
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
http://www.bamf.de/SharedDocs/ProjekteReportagen/DE/Forschung/Migration/migrationsbericht.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/ProjekteReportagen/DE/Forschung/Migration/migrationsbericht.html
https://bit.ly/BAMF-HAP-2017
https://resettlement.de/landesaufnahme/
https://resettlement.de/aktuelle-aufnahmen/
https://bit.ly/BAMF-policy-report-2017


www.fmreview.org/ar/externalisation/mobility-agency-protracted-displacement.pdf

https://trafig.eu/    @TRAFIG_EU

، وفتح بعضهم دكاكني صغرية. يقيم نحٌو من 100 ألِف الجئ سورّي يف محافظة إربد شاميلَّ األردن. وقد استأجر كثرٌي من األس السورية شققاً يف هذا الحيِّ

لد
تُز
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بني
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