
طاملا كانت العوَدُة اآلمَنُة التي ُتَصان فيها الكراَمُة، من 

حيث هي حلٌّ دائٌم للتَّهجري، يف صميِم مبادِئ نظام 

الالجئني الدويل. وتستكِشُف مقاالت موضوع هذا 

العدد من نرشة الهجرة القرسية العقبات املختلفَة 

التي تحول دون تحقيق عودٍة مستدامٍة، فبعض هذه 

العقبات شائٌع يف كثري من حاالت التَّهجري، وبعضها 

خاصٌّ بحاالٍت بعينها. ويناقش كثرٌي من مؤلِّفي هذه 

املقاالت الحاجَة إىل الحامية من العودة الساِبقِة 

ألوانها أو العودة القرسية، وما قد يكون منها من 

أخطاٍر ُمْحَتَملة. ويناقشون أيضاً االفرتاضات واآلراء 

ة التي تؤثِّر يف السياسات واملامرسة. ولقد  العامَّ

ُجِمَعت أمثلٌة من املامرسة الجيدة واملالحظات عىل 

نتائج البحوث يف هذا العدد من جميع أنحاء العامل. 

ٍر يف الطريق إىل  ويشتمل العدد عىل موضوٍع مصغَّ

َفْهِم أسباب التَّهجري األصليَّة ومعالجتها، أُِعدَّ لتزويد 

املناقشات التي سُتَداُر يف املنتدى العاملي األوَّل لالجئني 

يف ديسمرب/كانون األول 2019 بالحقائق واملعلومات. 

ر إىل  وتقصد مجموعة مقاالت هذا املوضوع امُلصغَّ

توسيع الّفْهِم الجامعيِّ ألسباب التَّهجري األصلية. 

إن ِشْئَت قراءة موجز أرسة التحرير، أو املجلَّة 

ُكلِّها، أو مقالٍة بعينها، باللغة اإلنجليزية والعربية 

.www.fmreview.org/ar/return واإلسبانية، فانظر

وإن ِشْئَت طباعَة يشٍء من ذلك، فافعل، 

فذلك عندنا جائٌز، بل ُمْستحَسن. 

 ماريون كولدري وجيني بيبلز

رَتا نرشة الهجرة القرسية ُمَحرِّ

fmr@qeh.ox.ac.uk www.fmreview.org/ar
+44 (0)1865 281700 @fmreview

العدد 62
أكتوبر/ترشين أول 2019

العودة، وأسباب التَّهجري األصليَّة
ُم موجز أرسة التحرير هذا بني َيَدي القارِئ عرضًا موجزًا ملقاالت موضوع  ُيقدِّ

ٌة، آمنٌة، دامئٌة، ُتَصان  العدد 62 من نرشة الهجرة القرسية وعنوانه العودة: أهي طوعيَّ
ة ومعالجتها.  هجري األصليَّ رٍ فيه يف الطريق إىل َفْهِم أسباب التَّ فيها الكرامة؟ وملقاالت موضوٍع مصغَّ

العدد 62
أكتوبر/ترشين أول  2019

الَعْوَدُة
ٌة، آمنٌة، دامئٌة،  أهي طوعيَّ

ُتَصان فيها الكرامة؟            

ٌر يف: وموضوٌع ُمصغَّ

الطريق إىل َفْهِم أسباب التَّهجري األصليَّة ومعالجتها

قات العودة ُمعوِّ
فيها  ُتَصان  التي  الطوعية،  اآلمنة،  العودة  قات  معوِّ يف  النظر  العدد  هذا  موضوع  مقاالت  معظم  ُق  تدقِّ

الكرامة، لالجئني والنَّازحني داخلياً. وانعدام األمن يف البلد األصيل -كام هي الحال عند الجئي الروهينغيا يف 

ٌق شائٌع يف حاالت التَّهجري املختلفة. ولقد يكون انعدام األمن املستمرُّ مرتبطاً  بنغالديش )سولَِفن(- هو معوِّ

باالنقسام العرقي الذي يف البلد األصيل، وهذا يثري مخاوَف من األفعال واألعامل التمييزية عند العودة. 

او-أوبارا(، والوصول  ل )سولَِفن؛ هورِس-ُكِننغهام-كامَّ عة يف: حرية التنقُّ ولهذه املخاوف صلٌة بالقيود املتوقَّ

التعليمية )فالكارِسل ِسلفيال(، والحصول عىل  إىل الخدمات وُسُبل املعيشة )هاِسغاوا؛ سولَِفن(، والفرص 

الوثائق )فيجاراجافان-ساكسينا(، وحقوق الجنسية )هوُلواي(. 

ي تدمري املِْلِك واألرض أو مصادرتهام أو احتالهام، كلُّ ذلك أو يشٌء منه، إىل تعقيد العودة أو  ولقد يؤدِّ

دًة يف املفاوضة  ياٍت محدَّ منعها )سولَِفن؛ هاِسغاوا(. فبدراسة حالِة أحد أحياء بريوت، تستكشف مؤلِّفٌة تحدِّ

عىل اسرتجاع األمالك بني امُلْسرتِجِعنَي وكياٍن من كيانات الدولة )لطيف(. ثم إنَّ أعداداً كثريًة من السوريني 

كملكية  باإلسكان،  املتعلقة  الهموم  من  ذلك  وغري  املالمئة،  املساكن  قلة  إىل  يشريون  األردن  يف  املقيمني 

األمالك املتنازع عليها، عىل أنها عقبات بينهم وبني عودتهم. ويف تجربة املجلس الرنويجي لالجئني يف هذا 

ُز ِعَظُم شأِن إتاحة املعلوماِت الدقيقة لالجئني، واملساعدِة القانونية  السياق ويف سياقاِت أماكَن أخرى، ُترْبُ

عىل الحصول عىل الوثائق، وتفاصيِل االتِّصال باملنظامت التي قد تكون قادرًة عىل اإلعانة يف كلٍّ من البلد 

املضيف والبلد األصيل. وبذلك ميكن أن ُتَْنَع حاالت العودة السابقة أوانها، وأن تضمن اْسِتطاعَة الالجئني 

الُوُصوَل إىل يٍد ُتِعيُنهم، وتخفيَف األخطار عن أنفسهم عند العودة )كالترباك-كونيال-بارسانتي-جيويس(.  

وقد يكون عند الالجئني والنَّازحني داخلياً، الذين ُيقلُِّبون أمر العودة أو عدمها، مخاوف يف الوصول إىل ُسُبِل 

خل التي تدعمها  املعيشة، يف التَّهجري وعند العودة. وينقد بعض الالجئني ِضْيَق نطاق األنشطة املدرَّة للدَّ

او-أوبارا(، ويطلبون مزيداً من املشاركة الفعليَّة )ومن ذلك  املنظامت غري الحكومية )هورِس-ُكِننغهام-كامَّ

ين إلعادة بناء  مثاًل يف التدريب املهني( ليك ُيعدَّ الالجئون إعداداً أفضل ليعودوا عودَة مواطنني مستعدِّ

تهم. ويحتاج الالجئون أيضاً إىل معلومات يف فرص التوظيف والتدريب يف البلد الذي سيعودون إليه  أمَّ

بوا  )فالكارِسل ِسلفيال(. هذا، وعند الالجئني السوريني، صغار السنِّ والشباب، الذين يف أملانيا، وتعلَّموا وتدرَّ

التهم يف سورية،  فيها، تظهر البحوث أنَّ رغبتهم يف العودة غري محتملة، إذ غري محتمٍل أن تنفعهم مؤهِّ

ثم إنَّهم يتمتعون يف أملانيا باألمان، والتأمني االجتامعي والصحي، وَصْون الكرامة )العجالن(. ومع ذلك، 

االجتامعية  الحال  لُحْسن  الوطنية  طات  امُلتوسِّ عن  بعيداً  اختالفاً  الحياتيَُّة  الالجئنَي  تجارُِب  تختلف  قد 

االقتصادية، وميكن أن تقع حاالت العودة من البالد املضيفة، التي فيها مستويات املعيشة أعىل من التي 

يف غريها، إذا ما ُجِعَل الالجئون يف الهامش، وُأبِعُدوا عن املجتمع الذي يضيفهم، وُترُِكوا غري مستطيعنَي 

العمَل )سيدين(.  

ومن هموم كثرٍي من الالجئني الشديَدِة الُوُصوُل إىل التعليم. إذ إنَّ القدرة عىل إتام التعليم الجيِّد عند 

يف  تعلَّموا  الذي  والطالب  للمعلِّمني  الرسمي  والتصديق  الت  باملؤهِّ االعرتاف  عىل  تشتمل  التي  العودة، 
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وثائق  وَجْلِب  املدرسية  الرسوم  دفع  والقدرة عىل  ِسلفيال(،  )فالكارِسل  التَّهجري 

إثبات الهويَّة )بارِت-ِغُيوم-كابالن(، هام رضورٌة عند كثرٍي من الالجئني. 

من  وا  فرُّ أن  بعد  العودة  يف  صعوباٍت  داخلياً  والنَّازحون  الالجئون  يواجه  وقد 

أحد  اإللزاميِّ من حيث هو  التجنيد  من  التهرُّب  َبَرَز  فقد  العسكرية.  الخدمة 

األسباب الرئيسية لفرار الشباب الذين يزيد سنُّهم عىل 18 عاماً من سورية، وأحد 

األسباب الرئيسية أيضاً يف أنَّهم ال يستطيعون العودة. ولَدْعِم عودٍة مستدامة يف 

الحالة السورية، ُيْحَتاُج إىل عفٍو ناجٍح شامٍل )عرمان-لطفي(. 

ة واالفرتاضات اآلراء العامَّ
رون يرصدون أدلًَّة متعددةً ليكون قرارهم يف العودة أو عدمها -أو  ال ينفكُّ املهجَّ

داً باملعلومات والحقائق إذ تطلَّع الالجئون  يف وقت العودة إن هم قرَّروها- ُمزوَّ

العرقية  واملنظامت  السلطات  نيَّة  ُحْسَن  ُتظِهُر  إشاراٍت  إىل  مثاًل،  البورميُّون، 

املسلحة، فيكون ذلك دلياًل عىل التزامهم السالم، وعىل تخفيف حدة التوترات 

ِة نواٍح. وملَّا كانت الطأمنة يف هذه األمور غري كافيٍة، كان من اآللية تيسري  يف ِعدَّ

العودة التي وضعتها حكومتا ميامنار وتايلند، بدعٍم من املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، أْن أخفقت يف توليد اندفاٍع للعودة ُيعتدُّ بِه )هاِسغاوا(. 

وهذا يشبه الحال التي عليها الجئو جنوب السودان يف أوغندا وكينيا وإثيوبيا، إذ 

، وهذا  يرصدون وضع مواقع حامية املدنيِّني التي تستضيف 190 ألَف نازٍح داخيلٍّ

عددهم يف أوَّل عام 2019، ُمفرَتِِضنَي أنَّ استمرار وجود مواقع حامية املدنيِّني إمنا 

او-أوبارا(.  يشري إىل استمرار اشتداد األخطار امُلْحَتملة )هورِس-ُكِننغهام-كامَّ

ويشري بحٌث أجراه مركز رصد النُّزوح الداخيل إىل حاجٍة إىل مزيد اعرتاٍف بدور 

البحث  أشار  إذ  بالناس واملكان.  التعلُّق  العودة، ومنها  املادية يف  العوامل غري 

إىل أنَّ الحنني إىل الوطن هو عىل رأس الدوافع إىل العودة عند كثرٍي من الالجئني 

والعائدين من العراق وكولومبيا وميامنار، وكذلك كان ملُّ شمل األرس واألصدقاء. 

املصلحة  أصحاب  لقدرة  تحسنٌي  القرار،  اتِّخاذ  عليه  الذي  التعقيد  َفْهِم  ففي 

الطوعية  وحامية  والعائدين،  الالجئني  ودعم  للعودة،  التخطيط  عىل  املعنيني 

)سيدين(.

وُيحَتاُج أيضاً إىل فهم أوسع ملا تعنيه العودة ‘التي ُتَصان فيه الكرامة’ يف الواقع. 

إذ ُيبنيِّ بحث أجراه معهد التنمية الخارجي )ODI( عىل الالجئني السوريني يف 

ل الكرامة من خالل  لبنان وعىل الجئي الروهينغيا يف بنغالديش كيف أنَّه ال ُتشكَّ

الثقافة فحسب، بل أيضاً من خالل تجارب الناس وما يتطلَّعوَن إليه قبل التهجري 

إعادة  يف  الكرامة‘  ’َصْون  عليه  يقوم  ما  َفْهَم  أنَّ  عىل  يدلُّ  ما  وهو  أثناءه،  ويف 

الالجئني يجب أن ُينَظَر إليه عىل حسب الحال )هوُلواي(. 

ويف جامعات الالجئني تبايٌن عريٌض يف ما ينوون ويف ما يتطلَّعوَن إليه. فكثرياً ما 

افرتضت املناقشات يف حاال العودة -خطأً- أنَّ التجانس الذي يف جامعات الالجئني 

امُلْستبِسَطَة صعوبَة األمِر يف  العائدين )العجالن( والروايات  والذي يف جامعات 

العودة، ُتنِشُئ خطراً محتماًل إذ تتجاهل الحقائق والتعقيدات الواقعة، وبدالً من 

بناًء عىل حالة عودتهم، ال  التمويَل وَوْضَع الربامج للناس  ُتِديُر  التنُّبه إىل ذلك، 

حاجاتهم اإلنسانية )سكوتس-سميث(.

ثم إنَّ حاجات األطفال وتجاربهم ال يكاد يكون لها أثٌر يف ُأُطر الحلول الدامئة 

م يف الطريق عىل العودة وإعادة اإلدماج املستدامتان، وذلك  التي تقيس التقدُّ

عىل الرغم من االتفاقيات واألطر القانونية امُلْحَكَمِة التي تصون حقوق األطفال 

يف أثناء العودة وبعدها. وملعالجة ذلك، وضعت منظمة إنقاذ الطفل مجموعًة 

الذي غري  القياس  معالجة  للمساعدة عىل  باألطفال  الخاصة  األدلَّة  جديدًة من 

املناسب لنتائج إعادة اإلدماج، وانتشار انعدام املساءلة )بارِت-ِغُيوم-كابالن(. 

ويف حاالت ‘عودة األقلية’ )أي عودتها إىل منطقٍة يسيطر عليها سياسياً جامعٌة 

عرقيٌَّة أخرى(، تؤثر عوامل مختلفة متعددة يف خطط العودة. ونظر باحثون يف 

والقبارصة واألكراد  البوسنيِّني  نيَّتهم عىل ذلك( عند  )أو  األقليات  حاالت عودة 

يف  التوظيف  وفرص  التعليم  ودرجة  العمر  دور  واستكشفوا  تركيا،  يف  العرقيني 

اتِّخاذ قرار العودة أو عدمها )ستيفانوفيتش-لويزيديس(.

الحصول عىل املعلومات
الع عىل ما يجري’،  يذهب بعض من الالجئني والنَّازحني داخلياً يف زيارات ‘االطِّ

قوا من أمالكهم  روا منها ليتحقَّ وهي عودة قصرية يزورون فيها األماكَن التي ُهجِّ

بدأ هذا  الحاالت،  بعض  األمنية. ويف  الحالة  ولُيقيِّموا  وأفراد أرسهم،  وأصولهم 

بني  فيها  السهل  الالجئني  ل  تنقُّ يزيد  ’بينيٍَّة‘،  مدٍة  أو  تٍة  مؤقَّ مرحلٍة  إظهار  يف 

او- مخيَّامتهم أو مستوطناتهم واألماكن التي يعودون إليها )هورِس-ُكِننغهام-كامَّ

ُ السلطات يف بلد اللجوء بعض هذه الزيارات، كام هي الحال يف  أوبارا(. وُتيرسِّ

إسرتاتيجية تركيا التي ُتِجيُز لالجئني السوريني العودَة مدًة ال تتجاوز ثالثة أشهر 

يف خالل األعياد الدينية، فإن رغبوا يف البقاء، بقوا )شاهني ِمنجوِتك(.  

ذلك، وقد يصعب الحصول عىل معلوماٍت صحيحٍة وحديثٍة يف الظروف التي يف 

الع  البلد األصيل أو املنطقة األصلية، وال سيَّام يف الحاالت التي فيها زيارات االطِّ

نت منصات التواصل االجتامعي كالوتسآب  عىل ما يجري غري ممكنة. ولقد مكَّ

والفيسبوك الناس من معرفة معلومات أكرث، ولكنَّ استمرار غزارة املعلومات التي 

الَتَوهان )موريس(. وتعمل  ُتوِقَعهم يف  بالظروف يف بالدهم ميكن أن  لها صلٌة 

فيها  موظَّ مهارات  تنمية  عىل  الدولية،  اإلنقاذ  كلجنة  الحكومية،  غري  املنظامت 

يف االستامع االجتامعي ويف رَْصِد ما يجري يف قنوات وسائط التواصل االجتامعي 

وإدارتها، وذلك لتحديد األخبار غري الصادقة، ولدعم التواصل املجدي بني الالجئني 

الذين ينوون العودَة )موريس(. 

ي انتشار األخبار التي فيها تعارض أو غري الصادقة إىل تعقيد األمور. ويف  فقد يؤدِّ

بعض الحاالت، رمبا تنرش بعض املنظامت معلوماٍت مفرطاً التفاؤل فيها، وذلك 

حاالت،  غري  ويف  ِسلفيال(.  )فالكارِسل  سياسيٍة  لها  ألغراٍض  العودة  عىل  للحضِّ 

التَّهجري.  التي صدرت وهم يف  والتعديالت  القوانني  َفْهُم  الناس  يلتبُس عىل  قد 

عليهم  يجب  التي  ة  امُلدَّ نهاية  رين  املهجَّ السوريِّني  عىل  أشكل  أْن  ذلك  ومثال 

فهم  وإاّل  التنظيمية’،  ‘باملناطق  يت  ُسمِّ مناطق  ملكيَّة عقاراتهم يف  إثبات  فيها 

َضوا منها شيئاً أو أْن يحق لهم الطعن  يف خطر خسارة عقاراتهم، من غري أْن ُيعوَّ

يف ذلك )موريس(. ومن هنا أنَّ الالجئني محتاجون إىل دعمهم إىل أْن يصبحوا 

التي حول:  املعلومات  إىل  بحاجتهم  مرتبٌط  وهذا  للعودة.  قانونياً’  ‘مستعدين 

الهويَّة القانونية والوثائق املدنية، وعبور الحدود، وتفريق َشْمِل األرسة، وحقوق 

السكن واألرض واألمالك، وتسوية املسائل القانونية واإلدارية غري املبتوت فيها يف 

البالد املضيفة، والوصول إىل الحقوق واالستحقاقات يف البلد األصيل )كالترباك-

كونيال-بارسانتي-جيويس(. 

بدائل العودة
ل، ولو كان  يف بعض الحاالت، قد يكون االندماج املحيل هو الحلُّ الدائم املفضَّ

دهم  الهمُّ السيايسُّ مركوزاً يف حاالت العودة. فعند الالجئني الصوماليِّني، الذين ُيهدِّ

إغالق املخيامت وِقلَّة إعادة التوطني، ينبغي استكشاف ُطُرٍق بديلة -كاالندماج 

رون منذ أكرث من َعْقَدين )ِكرويئ-فرنسيس(.  املحيل- وال سيَّام ملن هم مهجَّ

إىل  العودة  خيار  غري  أخرى،  خياراٍت  يف  املحلية  السلطات  ى  ترتوَّ دارفور،  ويف 

مساكن الناس األصلية. إذ مُيَنُح بعض النَّازحني داخلياً املقيمني يف الضواحي ِقَطعاً 

السلطات  بعض  وُتْدِرُج  الجديد،  املحيل  مجتمعهم  يف  ليندمجوا  األرايض  من 
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العودة  ‘قرى  بعض  ُبِنَيت  ولقد  الحرضي.  تخطيطها  يف  النَّازحني  اليوَم  املحلية 

النموذجية’ بتمويٍل من جهاٍت مانحٍة ثنائيٍة، إال أنَّ استدامتها أمر َمْشكوٌك فيه، 

فضاًل عىل أنَّ مفهوماً بدياًل ’ملراكز الخدمات‘ التي تتيح خدماتها للنَّازحني داخلياً 

ا يجرُّ اهتامماً )إلزاروف(.   وللمجتمعات املحلية املضيفة، إمنَّ

القوانني والقواعد التي حول إعادة الالجئني
أن  ضامن  غايتها  البيِّنة  والقواعد  القوانني  من  مجموعًة  الدويل  املجتمع  وضع 

تقع إعادة الالجئني بحيث تشتمل عىل حامية حقوقهم، ويفحص مؤلٌِّف كيف 

أنَّ هذه املعايري تتعرَّض لضغط يزيد أكرث فأكرث، مع ُصَوٍر ودرجاٍت من اإلرغام 

َتَقُع عىل الالجئني لُتِثرَي وتحافظ عىل حركات إعادة الالجئني الجامعية إىل البالد 

األصلية )كرِْسب(. وينظر املؤلِّف يف االستجابات السياسية والربنامجية التي ميك 

املضيفة  والدول  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تتَّخذها  أن 

والدول املانحة واألوساط اإلمنائية لوقف التدهور )وعىس أن َتْعُكسه( يف معايري 

إعادة الالجئني الذي شوهد يف السنوات األخرية. 

ُق مقالٌة النظر )وتستقي الدروس( يف قرار املفوضية السامية  ويف غري مكاٍن، تدقِّ

آخر  يف  ُنِقَض  -ثم  اآلراء  حوله  اختلفت  الذي  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 

ن البورميِّ يف الهند وماليزيا  املطاف- الذي ُأِقرَّ إلسقاط صفة الالجئ عن َشْعِب الشِّ

)فيجاراجافان-ساكسينا(. وكشف تحليٌل، يف مقالٍة أخرى، ملامرسات حديثٍة ضيِّقة 

ى العودة الطوعية  ياٍت تتحدَّ النطاق يف العودة من لبنان إىل سورية، عن تحدِّ

اآلمنة التي ُتَصان فيها الكرامة، يف هذه الحالة. وتشتمل عىل االفتقار إىل مراقبٍة 

لون  املتسجِّ السوريُّون  الالجئون  فيها  أُْجرِبَ  حاالٍت  وعىل  الحدود،  عند  مستقلة 

عند املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل التوقيع يف استامرات 

العودة الطوعية، وتشتمل أيضاً عىل االعتقال َفْوَر الوصول إىل سورية )فاخوري-

أوزُكل(. 

إعادة اإلدماج وإعادة البناء
عىل  ُتْلِقيها  التي  دة  الشِّ عن  الناجمة  أوانها  السابقة  العودة  حاالت  أنَّ  عىل 

اللجوء، من املحتمل أن تكون  ُتعاَلج يف بلد  التي مل  الَحاَجاُت  كواهل الالجئني 

غري مستدامة. ويف بحٍث يف اتِّخاذ الالجئني قرار العودة أجراه مركز رصد النُّزوح 

الرغم من  بلدهم األصيل عىل  إىل  يعودون  الالجئون  كان  إن  أنَّه  َبَرَز  الداخيل، 

البالد املضيفة، فهناك  الهموم األمنية، ألنهم غري قادرين عىل إعالة أنفسهم يف 

ة  ِشدَّ عىل  زيد  وقد  أنفسهم  العائدون  الالجئون  يجد  أن  هو  مرجوح،  احتامل 

ة. فينبغي للدول املضيفة أن تضمن حصول الالجئني عىل ما يكفيهم  تهجريهم ِشدَّ

التَّهجري  أوانها وحلقات  السابقة  العودة  ملنع حاالت  والعون،  املعاش  ُسُبِل  من 

املفرغة )سيدين(. 

ويقول معلِّمون الجئون من التعليم العايل بال حدود لالجئني إنَّه إذا ُأِريَد إعادة 

الّنزاع، فأفضل  بناء الظروف من أجل السالم يف مجتمٍع يعيش مرحلة ما بعد 

لُيِعيُدوا بناَء دولتهم )ليوموي- استثامر لذلك هو الناس الذين يطلبون العودة 

دامئٍة  إيجاَد حلوٍل  أنَّ  أمٌر، وهو  ُيْفَهَم  أْن  بدَّ  دارفور، ال  أبيكار-ِكم(. ويف حالة 

ا يرتبط برابٍط ال ينفكُّ عن تحقيق السالم واالستقرار الدامئني.  للنُّزوح الداخيل إمنَّ

توسْيَع  سيقتيض  دارفور،  يف  الدامئة  للحلول  كثرياً  ازدياداً  املزداد  ْعَم  الدَّ إنَّ  ثم 

إليها  يعود  التي  املناطق  يف  القانون  وُحْكم  األمن  وتعزْيَز  األساسية،  الخدمات 

العائدون، وفْتَح طريٍق مستدامٍة إىل املترضرين، وُمَعالجَة أسباب النِّزاع األصلية 

)إلزاروف(. 

يف  النظر  املقالة  مؤلِّفا  يدقِّق  ودارفور،  بوروندي  يف  تبحث  أخرى،  مقالٍة  ويف 

الفاعلة  الجهات  تبذلها  أن  داخلياً  والنازحني  الالجئني  أْمُر  يقتيض  التي  الجهود 

الوطنية والدولية لضامن إعادة إدماجهم إدماجاً ناجحاً يف األوضاع االقتصادية 

الالجئني  عودة  نجاح  األصلية.ويقتيض  بالدهم  يف  والسياسية  واالجتامعية 

والنازحني داخلياً وإعادة إدماجهم تغيرَي العالقة بني الدولة واملواطن وتحسينها، 

تحمله  ما  بكل  املجتمع  يف  أفراٌد  هم  حيث  من  مكانتهم  يستعيدوا  يك  وذلك 

الكلمة من معنى، مع املساواة يف الحصول عىل الحقوق والخدمات األساسية كام 

هي حاُل غريهم من املواطنني )لوكونكا-دي كِلرك(. 

ويف الوقت نفسه، عند النظر يف العودة من حيث هي حلٌّ دائٌم، ال بدَّ من النظر 

العائدون  إليها  سيعود  التي  املحلية  املجتمعات  تحسيس  من  أبعد  هو  ما  إىل 

ها، إذ ال بدَّ أن ُينَظر يف كيفية اندماج العائدين يف ‘املاكثني’ )كول(. فينبغي  وحضِّ

الناس، وذلك بتخصيص  الرتب بني  أْن ال تنشئ تدرُّجاً يف  العودة ضامن  لربامج 

موارد للفريقني، ال ُتبَنى إال عىل فئاٍت من املستضعفني ُمأَمَْسَسٍة، كفئة الالجئني 

أو العائدين. فلقد ُيِتيُح اتِّخاذ مقاربٍة من مقاربات ‘املجتمع كلِّه’ يف البلد األصيل 

فوائد عند العودة )كول(. 

ٌر يف:   موضوٌع ُمصغَّ

الطريق إىل َفْهِم أسباب التَّهجري األصليَّة ومعالجتها
التي  املناقشات  بها  َد  لُتزوَّ ومعلوماٍت  لُيِتيَح حقاِئَق  ر  امُلَصغَّ املوضوع  أُِعدَّ هذا 

حول   2019 األول  ديسمرب/كانون  يف  لالجئني  األوَّل  العاملي  املنتدى  يف  سُتَداُر 

ر مبجموعة مقاالٍت كتبها مؤلِّفون  الحامية والحلول. ويقصد هذا املوضوع امُلَصغَّ

توسيع  إىل  األكادمييَّة،  واألوساط  الحكومية،  غري  واملنظامت  املتحدة،  األمم  من 

الّفْهِم الجامعيِّ ألسباب التَّهجري األصلية.

ويفتتح املفوَّض السامي املساعد السابق، املعني بشؤون الحامية، يف املفوضية 

مبقالٍة  ر  امُلَصغَّ املوضوع  تورك،  فولكر  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 

إنَّه يجب علينا، يف جميع مداخالتنا، أن ُنْويَل ‘الَفْهَم’ اهتامماً  داً  يقول فيها مؤكِّ

ح املقالة دور املفوضية  خاصاً، مثل الذي نوليه ‘ملعالجة’ األسباب األصلية. وتوضِّ

التي  الطرق  وبعض  التَّهجري،  َمْنِع  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 

تستجيب بها برامجها لهذه الرضورة. ثم إنَّ إنهاء حاالت انعدام الجنسية وسيلٌة 

مجدية يف معالجة أَحِد أسباب النَّزاع والتَّهجري األصلية، وتسعى املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل ذلك من خالل حملٍة تحت َوْسم )#يل_انتامء 

#IBELONG(، عىل سبيل املثال. هذا، وميكن أن ُيِعنَي رَْصُد النُّزوح الداخيل عىل 

َي االستجابات  التنبُّؤ بحاالت التَّهجري املحتملة عرب الحدود الدولية، وميكن أن تؤدِّ

املبكرة للنُّزوح الداخيل إىل تخفيف خطر االضطراب والفقر املدقع من أوَّل أمره. 

ر  ِن من خالل ُنُظِم اإلنذار املبكِّ وهناك، إىل جانب املَْنِع، ميكن لالستعداد امُلحسَّ

العواقب اإلنسانية  ُيِعنَي عىل تخفيف بعٍض من أسوء  أْن  والتخطيط للطوارئ، 

ُد املقالة أنَّ تنفيذ االتفاق العاملي بشأن  الناشئة من النِّزاع والعنف. وأخرياً، تؤكِّ

، معتمٌد عىل استنفار اإلرادة السياسية )تورك(.  الالجئني تنفيذاً ناجحاً، ال شكَّ

السالم  بناء  َدْعِم  يف  املنظمة  تجربة  يف  أوكسفام،  منظمة  من  مؤلٌِّف  وُيرْشكنا 

اٌل  املَُقوِد محلياً وُينبِّه عىل إمكان أن يكون للتنمية واملساعدة اإلنسانية دور فعَّ

)شوبرِدج(.  معالجًة مجدية  امُلَتفاقَمِة  التوتُّرات  أو  األصلية  األسباب  معالجة  يف 

إىل  النِّزاع  ظروف  مراعاة  ومفهوم  الرضر  عن  االمتناع  مفهوم  تحويل  ويندر 

مصطلحني عمليَّني وأْن ُيْستخلَص منهام نتيجتهام املنطقية، من حيث التعديالت 

ترد  التي  اإلنسانية  املساعدة  يف  بحٌث  وُيظِهُر  املطلوبة.  والعمليَّة  الربنامجية 

عىل الجئي جنوب السودان يف أوغندا، أنَّ الجهود املبذولة لجمع الالجئني من 

مجتمعاٍت محليٍَّة مختلفٍة من خالل التعليم ُسُبل املعيشة إمنا تعتمد كثرياً، أكرث 

ي إىل  مام ينبغي، عىل االفرتاض القائل بأنَّ التفاعل وحده بني الالجئني كاٍف ليؤدِّ
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نتائج بناء السالم. وال ميكن أن تكون الجهود املبذولة ملعالجة األسباب األصلية 

الًة ومستدامًة إال إذا قادتها جهاٌت فاعلٌة محليٌَّة )شوبرِدج(.  فعَّ

وبناء  النِّزاع  َمْنِع  من  أخرى  جوانب  الدوليَّة  اإلنقاذ  لجنة  من  مؤلِّفان  ويعالج 

السالم، وذلك بتحليل َوْضِع وَتْنفيِذ برنامج منع النِّزاع وبناء السالم الذي توِّله 

الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل )Sida( يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 

يف  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  الربنامج  يسهم  إذ  )أورشورفيسان-كني(. 

البانتو  جامعَتي  من  لناٍس  الشاملة  واملشاركة  الحال،  وُحْسن  مود،  الصُّ تقوية 

الصحية.  املبادرات  إىل  والوصول  السالم  بناء  من خالل  وذلك  العرقيَّتني،  َوا  والتُّ

ويف الصومال، يعمل الربنامج عىل تعزيز الوصول إىل ُنُظم القضاء، وقدرات أفراد 

املجتمع والسلطات املحلية، وذلك ملَْنِع النِّزاعات وامُلَنازعات والقدرة عليها من 

غري ُعْنف. وميكن أْن َتْبِنَي مبادراٌت كهذه ديناميًة مؤيِّدًة للتنمية وبناء السالم، 

بناء  من خالل  وذلك  النخبة،  عند  السياسية  اإلرادة  إىل  االفتقار  عن  للتعويض 

فصاعداً  الشعبية  القاعدة  من  ابتداًء  السياسية،  واإلرادة  االجتامعي  التامسك 

)أورشورفيسان-كني(.

يف  األصليََّة  التَّهجرِي  أسباَب  ُتحلُِّل  وهي  النظر،  باحثٌة  ُق  ُتدقِّ أخرى،  جهٍة  ومن 

املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى، يف إخفاِق الدول املستمرِّ يف معالجة أسباب 

التي تدفع  املساواة  الفقر والتهميش وانعدام  ، سواٌء يف معالجة  العنف األصيلَّ

التمييز واملواقف التي يسيطر  عنف العصابات، أو يف معالجة الشديد من  إىل 

عليها ُحْكُم الذكور، التي تدفع إىل أْن يقع العنف الجندري وجرائم الحقد عىل 

هذا،  الجندرية.  الهوية  ومغايري  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات 

كلِّ  يف  العنف  إىل  النطاق  واِسعَة  نظرًة  تقتيض  ا  إمنَّ األصليَّة  األسباب  ومعالجة 

أشكاله وصوره )ومن ذلك العنف الجندري وجرائم الحقد(، وتقتيض أيضاً تنميًة 

لتغيري  اجتامعية، وحمالت  تدعمها سياسٌة حازمٌة، وبرامج  سيًة وترشيعيًَّة  مؤسَّ

املواقف. ويف بعض املناطق من التنمية ما هو محيلُّ وُيْرَجى منه خرٌي، وميكن 

َر يف مناطق أخرى، ومن االلتزامات ما هو من مستوًى عاٍل، ولكْن يف أخر  أْن ُيكرَّ

يتحوَّل  ، حتَّى  اإلقليميِّ السياسية وااللتزام  اإلرادة  إىل مزيٍد من  ُيحَتاُج  مطاف، 

ُق إىل حقيقة )نوكس(. الكالم امُلنمَّ

مود’ يف املناطق الحرضية ِبألتوس ديال  وينظر مؤلٌِّف آخر فاحصاً، إىل ‘أماكن الصُّ

مود هذه يف ِضْمِن مقاربٍة تكميليٍَّة  فلوريدا يف كولومبيا. ولقد جيَء بأماكن الصُّ

تقوِّي  ذلك  جانب  إىل  بل  فحسب،  ِة  املاسَّ الحاجات  تعالج  ال  وهي  حامئيٍَّة، 

مود من حيث هو أقوى االستجابات  القدرات املحليَّة. ذلك، وقد َبَرَز إنشاء الصُّ

عمٍل  ‘طريقٍة  إىل  ودعوٌة  التنموي،  واملجال  اإلنساين  املجال  بني  الذي  ْدِع  للصَّ

دع. ويف ألتوس ديال فلوريدا، تجمع املقاربة بني ثالثة  جديدٍة’ يف أَلِْم هذه الصَّ

ل: إتاحة فرص يف التعليم واالقتصاد والعمل، وتقوية التامسك  مجاالت من التدخُّ

ا هي  االجتامعي، وّدْعم القدرات القيادية. وهذه الحامَيُة التكميليَُّة، من بعُد، إمنَّ

عامٌل رئيٌس يف معالجة األسباب األصليَّة للتَّهجري الحرضي )كورِتس ِفرنانِدز(.

ويف أماكن أخرى، ُيَعالُِج مؤلِّفون من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

دًة يف حيازة األرايض. وليس يف سنجار بالعراق نظاٌم إلدارة  )املوئل( مساِئَل املعقَّ

األرايض ووثائق امللكية الرسمية، ولذا يستمرُّ انعدام أمن الحيازة عند النازحني، 

عميلٌّ  مثاٌل  وُيبنيِّ  املِلك.  يف  النِّزاع  ويف  الثانوي،  اإلشغال  يف  امُلْحَتمل  والخطر 

ملقاربٍة من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، اتُِّبَعت يف قرى اليزيديِّني 

بالعراق، كيف أنَّ معالجة املسائل الدائرة حول انعدام أمن حيازة األرايض ميكن 

ويف  املستدامة،  العودة  تيسري  ويف  واالنتعاش،  السالم  بناء  يف  يٌد  لها  يكون  أْن 

بناء الثقة واإلرادة السياسية مع الحكومات )سيال-ِتْربا-ديكوريت-أوغسطينوس-

فريؤود(. 

وإىل جانب ذلك، يبحث مؤلِّفان متشاركان يف مقالٍة، كيف أنَّ إْقراَر ما للتهجري 

القانون الدويل إجراًء ال تحيُّز فيه، هام  من أسباٍب أصلية، وإْجراَء  الفلسطيني 

ُرْكنا أيِّ حلٍّ ملسألِة الالجئني الفلسطينيني. وكيف أنَّ الجهود املبذولة من أجل 

عىل  الفريقني  قدرة  يف  أثَّرت  قد  الفلسطينيني  لتهجري  األصلية  األسباب  َطْمِس 

ة الواقعة  دَّ التوصل إىل حلٍّ وسط، ويف الوجهة التي يرى منها املجتمع الدويل الشِّ

هذه  لحلِّ  وأكرث  أشدَّ  سياسيٍَّة  إرادٍة  إىل  املؤلِّفان  ويدعو  الالجئني.  هؤالء  عىل 

َدَة األْبَعاِد، كام وقع يف غري  املشكلة، وإىل أْن ُيطبَِّق املجتمع الدويل استجابًة متعدِّ

حاالت تهجرٍي )ألبانيز-لِْييِل(. 

يطيب لنا أن َنْشُكَر: ِجف كرِْسب )مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد(، 

سُة روزا لوكسمبورغ – مكتب بريوت(، وذلك عىل مساعدتهام  وسارة ونسا )مؤسَّ

فقد كانا مستشاَرين يف املوضوع الرئيس لهذا العدد، وَنْشُكُر بريفني عيل، وأناِبل 

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  )من  ماتيز  ِوْنبَلد  وإمييل  موانجي، 

كنيسة  أكت  منظمة  أيضاً  وَنْشُكُر  ر.  امُلَصغَّ املوضوع  يف  َعْونهنَّ  عىل  الالجئني(، 

سُة روزا لوكسمبورغ، واملفوضية السامية  السويد، واملنظمة الدولية لالجئني، ومؤسَّ

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، عىل َدْعِم هذا العدد خصوصاً. 

سُة روزا لوكسمبورغ – مكتب  ة مؤسَّ لت بالعدد 62 من نرشة الهجرة القرسيَّ تكفَّ

االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  للتعاون  االتحادية  الوزارة  من  بتمويٍل  بريوت 

ة هذه النرشة عىل نرشة الهجرة القرسية  بجمهورية أملانيا االتحادية. وتقع مسؤوليَّ

سة روزا لوكسمبورغ.  وحدها وليس بالرضورة أْن تستوي آراء النرشة وأراء مؤسَّ

العملية  للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم. 

وُيْصِدُر النرشَة مرَكُز دراسات الالجئني، يف قسم التنمية الدولية، بجامعة أكسفورد، 

باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.

الواردة يف أعداد نرشة الهجرة  أْن تستوي اآلراء  إخالء مسؤولية: ليس بالرضورة 

القرسية هي وآراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات الالجئني أو آراء جامعة 

أكسفورد. 
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