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أع ََل ال َع ْود ِة َم ْقسورون؟ َع ْود ُة ال َّالجئ َ
يس ُة إىل ميامنار
ني ا ُمل َّ

هاسغاوا
ياكا ِ

عىل الرغم من التط ِّور الذي وقع أخرياً عىل الحال السياسية يف ميامنار ،ومن الظروف الصعبة يف تايلند،
ٌ
يسة.
بني الالجئني نفو ٌر
منترش ُمستح ِك ٌم من املشاركة يف آلية العودة الرسمية ا ُمل َّ

ملَّ ــا كان يف أوائ ــل ع ــام  ،2016كان ال ِّنــزاع يف ميامن ــار يتحــ َّول.
ـــع عـــى اتفـــاق وقـــف إطـــاق النـــار عـــى الصعيـــد
إذ ُو ِّق َ
َّ
الوطن ــي يف ش ــهر أكتوبر/ترشي ــن األول ع ــام  ،2015ث ــم تول ــت
الســـلط َة يف شـــهر أبريل/نيســـان عـــام
الحكومـــة الجديـــدة ُّ
 .2016وكان ــت املناط ــق الت ــي ع ــاد إليه ــا العائ ــدون يف جن ــو ِّيب
رشقـــي البلـــد ،تعيـــش مـــ َّد ًة مـــن اســـتقرار الحـــال بالقيـــاس
ِّ
إىل غريه ــا .ول ــذا ُظ ــنَّ َّأن الالجئ ــن املقيم ــن يف تس ــع مناط ــق
الس ــتيطان الالجئ ــن يف تايلن ــد س ــيكونون ُمهت ِّم ــن بالع ــودة إىل
دياره ــم .ويف ع ــام  ،2016وضع ــت حكومت ــا ميامن ــار وتايلن ــد
آليــ َة ع ــود ٍة ُمي ـ َّـرة ،بدع ــم م ــن املفوضي ــة الس ــامية لألم ــم
املتح ــدة لش ــؤون الالجئ ــن ،إال َّأن اآللي ــة أخفق ــت يف تولي ــد
اندفـــاع للعـــودة يُعتـــدُّ بـــ ِه ،ومل َيخْ َ
ـــر املشـــارك َة فيهـــا إىل
ٍ
1
ـف م ــن أه ــايل البل ــد.
ـوم إ ّال  729الجئــاً م ــن  100أل ـ ٍ
الي ـ ِ

مـــن التشـــويش يف الكيفيـــة التـــي عليهـــا عمـــل عمليـــات
ا ِّتخـــاذ القـــرار يف الســـلطات .ومـــع مواجهـــة هـــذه املســـائل
املعقـــدة ،مل متنـــع الســـلطات واملنظـــات العرقيـــة املســـلحة
الالجئ ــنَ م ــن الع ــودة ،لكنه ــا مل تك ــن مس ــتعد ًة ْ
ألن َتن َْش ــط
إىل العمـــل يف إنجاحهـــا.

ثـــم َّإن الالجئـــن أنفســـهم -وهـــم مـــن شـــعب الكاريـــن
رشقـــي
وغريهـــم مـــن املجموعـــات العرقيـــة يف جنـــو ِّيب
ِّ
التغـــر
لحـــوا عـــى العـــودة أيضـــاً .صحيـــح َّأن
ميامنـــار -مل ُي ُّ
ُّ
الســـيايس الحـــا ِد َث يف ميامنـــار أنشـــأ شـــيئاً مـــن التشـــ ِّوقِ ،
َّ
لكـــنْ كان احتـــال العـــودة عنـــد كثـــر مـــن الالجئـــن غـــر
واض ــح املع ــامل ،وكان ــوا غ ــر راغب ــن يف التخ ـ ِّـي ع ـ َّـا له ــم م ــن
حري ــة مح ــدود ٍة يف امل ــآوي املؤقت ــة يف تايلن ــد ،م ــن غ ــر دلي ــل
ـي ع ــى مناف ــع الع ــودة .ولق ــد ُأ ِعي ـ َد توط ــن كث ــر م ــن
حقيق ـ ٍّ
مواقــف أصحاب املصلحة املعنيني
الالجئ ــن م ــن تايلن ــد إىل بل ــد آخ ــر ،واس ــتم َّر الذي ــن بق ــوا يف
َ
ً
َّ
اعـــم أن يزعـــم ْأن لـــو عـــاد الالجئـــون لـــدل ذلـــك عـــى تعلي ــق األم ــل ع ــى أنه ــم ه ــم أيضــا ســ ُيعا ُد توطينه ــم ،وإن
ولز ٍ
الســـام واإلرادة السياســـية الصادقـــة ،عنـــد الســـلطات كانـــت إعـــادة التوطـــن قـــد أو ِق َفـــت عـــى التدريـــج.
واملنظ ــات العرقي ــة املس ــلحة ،لتج ــاوز ال ِّنــزاع .ولَ ــكان ميك ــن
أن يكـــون يف ذلـــك فرصـــة للحكومـــة ،تعـــرض فيهـــا قدرتهـــا هـــذا ،وا َّتخـــذ الالجئـــون قـــرارات عظيمـــة الشـــأن ،ا ِّتخـــاذاً
عـــى تأمـــن األقل َّيـــات .ومـــع ذلـــك ،مل تـــرى بالـــرورة جامعيــاً ،ال ا ِّتخ ــاذاً إفراديــاً ،وكان يف قراراته ــم مي ــل ع ــا ٌّم إىل
الحكومـــة وال الجيـــش وال املنظـــات العرقيـــة املســـلحةَّ ،أن ا ِّتب ــاع قادته ــم الذي ــن ه ــم أيضــاً كان ــوا يف الغال ــب متأثري ــن
لع ــودة الالجئ ــن الرس ــمية أولويــ ًة ال ُت َؤ َّخ ــر .وكان عــرا كث ــراً باملواق ــف السياس ــية للمنظ ــات العرقي ــة املس ــلحة .وق ــد كان
م ــن أصح ــاب املصلح ــة املعني ــن الش ـ ُّ
ـك يف رسع ــة املفاوض ــة عنـــد الالجئـــن يف العمـــوم دافـــع ضعيـــف إىل املشـــاركة يف
ُ
َّ
ِّ
السياس ــية ،الت ــي ق ــد تتح َّق ــقُ يف آخ ــر املط ــاف م ــن خالله ــا تنميـــة الدولـــة وبنـــاء الســـام وتـــول املهـــات فيهـــا .ورأى
عـــودة الالجئـــن.
ـرح ُب
كث ــرون َّأن الس ــلطات يف ميامن ــار ،مل ُتب ـ ِّـن م ــن أنه ــا س ـ ِّ
بعودته ــم ،م ــا في ــه كفاي ــة .ف ــكان ق ــادة الالجئ ــن ت ــردَّدوا يف
ومل ُيو ِّقـــع يف اتفـــاق وقـــف إطـــاق النـــار عـــى الصعيـــد توجي ــه ِّ
ـب بعضه ــم
كل أنش ــطة دعوته ــم إىل ميامن ــار ،ومل يرغ ـ ْ
الوطنـــي إ ّال مثانيـــة مـــن املنظـــات العرقيـــة املســـلحة التـــي يف قيـــادة العـــودة ،ال بـــل أرادوا أن يكونـــوا آخـــر العائديـــن.
عدده ــا  .15وهك ــذا مل ُي ِق ـ ْـم ه ــذا االتف ــاق وال ال ــذي يلي ــه ،ث ــم َّإن الالجئ ــن تص ـ َّوروا الع ــودة يف مجموع ــات ،ف ــأدَّى ه ــذا
أيْ اتفـــاق بيدَونســـو (الـــذي حـــ َّدد  37نقطـــة ُمتف َقـــاً عليهـــا إىل تثبي ــط القــرارات الفردي ــة الت ــي ُتقــ َّرر فيه ــا الع ــودة .وم ــا
يف الطريـــق إىل الســـام) ،مرسحـــاً للعـــودة وطيـــداً .وعنـــد ْأظهـــ َر الالجئـــون عمومـــاً مـــن رضورة العـــودة إىل ميامنـــار
تنصي ــب الحكوم ــة الجدي ــدة ،دخل ــت ميامن ــار مرحل ــة جدي ــدة ش ــيئاً.
ـاج إىل
يف الطري ــق إىل بن ــاء الدول ــة ،ال إىل نهايته ــا .ف ــكان ُيح َت ـ ُ
كثـــر مـــن اإلصالحـــات ،ويف الوقـــت نفســـه ،كان ال بـــ َّد مـــن دور املجتمع الدويل
ِّ
الهـــش بـــن الحكومـــة املدنيـــة مل يـــرى أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــون الرئيســـ ُّيون -الالجئـــون
املفاوضـــة يف تـــوازن القـــوى
ِّ
ـوم يش ٌء والســـلطات يف ميامنـــار واملنظـــات العرقيـــة املســـلحة -أنَّ
والجي ــش ع ــى جمي ــع املس ــتويات .ث ــم كان يف كل ي ـ ٍ
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وقـــت العـــودة قـــد حـــان يف عامـــي  2016و ،2017ولكـــنَّ
بعـــض َمـــن يف املجتمـــع الـــدويل قالـــوا عـــن ذلـــك الوقـــت
ـاع ع ــود ٍة ب ــن الالجئ ــن وتعزي ــزه.
إ َّن ــه مناس ــب إلنش ــاء اندف ـ ِ
ومل يك ــنْ يف ذل ــك الوق ــت إلح ــاح م ــن الحكوم ــة التايلند َّي ــة،
بـــل كانـــت مســـتعد ًة لقبـــول مرحلـــة انتقاليـــة يف السياســـة
وهي ــكل الدول ــة والس ــام يف ميامن ــار ،قب ــل ع ــودة الالجئ ــن.
عـــى َّأن املانحـــن الرئيســـيني قـــد بـــدؤوا يعربـــون عـــن
نواياه ــم يف تنقي ــص امل ــال -إىل ح ـ ٍّد بعي ــد -ال ــذي ُي ِّول ــون ب ــه
املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة الت ــي ُت ِع ــنُ َم ــن يف امل ــآوي املؤقت ــة
يف تايلن ــد 2.فأنش ــأ ذل ــك ه ـ ً
ـا كب ــراً عن ــد ٍّ
كل م ــن الالجئ ــن
َ
يـــب ك ِبـــ َد بقائهـــم.
واملنظـــات غـــر الحكوميـــة ،إذ هـــو ُي ِص ُ
وأعرب ــت بع ــض املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة ع ــن قلقه ــا م ــن
ِّ
الشـــ َّدة التـــي ُأل ِق َي ْ
ـــع حبـــل
ـــت عـــى الالجئـــن ،ليعـــودا ب َق ْط ِ
َّ
اإلعانـــة .ورأى آخـــرون أن تحويـــل اإلعانـــة مـــن املـــآوي يف
تايلن ــد إىل املناط ــق الت ــي يع ــود إليه ــا العائ ــدون يف ميامن ــار،
أم ـ ٌر ُمس ـ َّوغ ،وال س ــيام َّأن بع ــض املنظ ــات يف تايلن ــد دعم ــت
املناط ــق الت ــي ُتحت َم ــل الع ــودة إليه ــا يف الجان ــب امليامن ــاري
م ــن الح ــدود ب ــن البلدي ــن ،دع ـ ً
ـا ُم َّطــ ِرداً.
مل ُت ِع ــنْ الح ــال العام ــة يف ميامن ــار ع ــى عم ــلٍ ت ــا ِّم الصف ــات
وصــ ْو ٌن للكرام ــة،
يعم ــل يف إنج ــاح الع ــودة الت ــي فيه ــا أم ــان َ
ِّ
وال ســـيام يف
ظـــل أ ْزمـــة الروهينغيـــا عـــام  ،2017ولكـــنَّ
َّ
الجه ــات الفاعل ــة الخارجي ــة الت ــي فضل ــت الع ــودة ،زعم ــت
َّأن هنـــاك رضورة إىل وضـــع آليـــة ،يف األقـــل ،الســـتيعاب
وح َمل ـ ْ
ـت
أولئ ــك الالجئ ــن الذي ــن رغب ــوا يف الع ــودة طوعيــاًَ .
املفوضيـــة الســـامية لألمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــن
مســـؤولية مـــا يحتـــاج إليـــه تيســـر العـــودة مـــن اســـتعداد،
ث ــم كان ــت أ َّول ع ــود ٍة ُمي ـ َّـرة يف ش ــهر أكتوبر/ترشي ــن األول
عـــام  .2016عـــى أ َّنـــه حتـــى يف ِّ
ظـــل اإلعانـــة املنقوصـــة يف
امل ــآوي والحواف ــز النقدي ــة ا ُمل َ
عط ــاة ،مل يخ ــر الع ــودة إال ع ــدد
ْ
قليـــل مـــن الالجئـــن ،وهـــذا يشـــر إىل أن ليســـت همـــوم
الالجئـــن معلقـــة عـــى اإلعانـــة وحدهـــا.
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ـف يف املناط ــق الت ــي
أنفس ــهم بع ــدُ عالق ــن يف أع ــال عن ـ ٍ
عـــادوا إليهـــا ،وميكـــن أيضـــاً لعـــودة الالجئـــن أن تـــؤدي
وعـــر الالجئـــون
إىل زيـــادة يف الجرائـــم واالضطرابـــات.
َّ
أيضــاً ع ــن همومه ــم يف األخط ــار الت ــي تس ــببها األلغ ــام
األرضيـــة غـــر ا ُملع َّلـــم لهـــا وغـــر ا ُملزَالـــة.
وثائـــق الجنســـية :أ َّمـــا الذيـــن ال ميلكـــون مثـــل هـــذه
الوثائـــق (وال ســـيام الذيـــن لهـــم ‘مالمـــح تحيـــط بهـــا
املش ــكالت’ ،ك َم ــنْ اش ـ ُت ِب َه م ــن قب ـ ُـل يف تو ُّرطه ــم يف أع ــال
مترديـــة أو إجراميـــة ،أو َمـــن مـــا يـــزال االشـــتباه فيهـــم
قامئـــاً ،أو َمـــن هـــم مـــن األقل َّيـــات العرقيـــة والدينيـــة)،
فيحتـــاج أمرهـــم إىل درجـــات عاليـــة مـــن حســـن الن َّيـــة
ل ــي يثق ــوا بالس ــلطات ويرفع ــوا طلب ـاً إليه ــا ،وال س ــيام َّأن
الس ــلطات أو غريه ــا ميك ــن أن تس ــتعمل وثائ ــق الجنس ــية
أو عمليـــة اســـتصدارها أدا ًة للتمييـــز.
حي ــازة األرايضَّ :رب ــا تك ــون من ــازل الالجئ ــن ُد ِّم ــرت أو
ُص ــود َرت .ف ــا بــ َّد م ــن بن ــاء من ــازل جدي ــدة (وإيج ــاد
األرض التـــي ســـتقام عليهـــا) مـــن أجـــل الالجئـــن
العائديـــن ،وال بـــ َّد أيضـــاً مـــن ر ِّد األمـــاك إىل أصحابهـــا
أو تعويضهـــم عنهـــا .وحـــقُّ التم ُّلـــك يف ميامنـــار عمومـــاً
مع َّقـــدٌ  ،وهـــو ســـائ ٌر شـــيئاً فشـــياً إىل أن يكـــون ســـبباً يف
نزاعـــات جديـــد.
َّ
تـــررت مـــن النِّـــزاع معظـــم
الخدمـــات األساســـية:
مناطـــق العائديـــن الريفيـــة ،وعانـــت ســـنوات طويلـــة
مـــن اإلهـــال والتخ ُّلـــف التنمـــوي ،وتفتقـــر املناطـــق
التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون إىل الخدمـــات األساســـية،
كخدم ــات الصح ــة والتعلي ــم والكهرب ــاء والط ــرق .ويع ـ ِّـر
وســـعة
الالجئـــون أيضـــاً عـــن
همـــوم مرتبطـــة مبســـائل ُم َّ
ٍ
يف حقـــوق األقل َّيـــات ،ومثـــال ذلـــك االســـتعامل القليـــل
غـــات األقل َّيـــات يف التعليـــم.
لِ ُل ِ
ف ــرص املع ــاشُ :يح َت ــاج إىل وظائ ــف جدي ــدة أو صناع ــات
جديـــدة يف املناطـــق التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون.
رشقـــي ميامنـــار معتمـــدٌ كثـــراً عـــى
واقتصـــاد جنـــو ِّيب
ِّ
رس ـ ُلها الذي ــن يعمل ــون يف خ ــارج
الح ــواالت املالي ــة الت ــي ُي ِ
ميامنـــار ،يف تايلنـــد خاصـــ ًة.

أبـــرزت املناقشـــات التـــي أدارتهـــا مجموعـــة الرتكيـــز حـــول
3
الع ــودة وإع ــادة االندم ــاج ،وج ــرت يف ميامن ــار يف ع ــام ،2016
خمســـة جوانـــب مـــن الهمـــوم ا ُملســـتح ِكمة يف الالجئـــن ولقـــد نوقشـــت كثـــر مـــن هـــذه الهمـــوم يف مجموعـــات
(وغريه ــم م ــن أصح ــاب املصلح ــة املعني ــن) محوره ــا الع ــودة َّ
التكي ــز ،لك ــنَّ ه ــذه الهم ــوم ُتظ ِهــ ُر التح ــدي الرئي ــي ال ــذي
الت ــي ق ــد تك ــون ،ودون ــك ه ــذه الجوان ــب:
يتح ـ َّدى إع ــادة اإلدم ــاج ،أال وه ــو األم ــن الب ــري .فيج ــب أن
تك ــون معالج ــة ه ــذا األم ــر ج ــزءاً م ــن إس ــراتيجي ٍة أمده ــا
الســـامة الجســـانية واألمـــن :ال ُّ
َ
خريطـــ ُة
تحســـنَ يف عمليـــة طويـــل لبنـــاء الدولـــة والســـام ،ولكـــنْ مل تظهـــر
العائـــدون
الالجئـــون
الســـام ،ولذلـــك ميكـــن أن يجـــد
َ
ـق إلع ــادة اإلدم ــاج ،ولق ــد ُيف ـ ِّـر ِعظ ـ ُـم املهم ــة املقبل ــة،
طري ـ ٍ
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ـبب ال ــذي يجع ــل كث ــراً م ــن الالجئ ــن ال َي ــر ْو َن الع ــودة
الس ـ َ
َّ
أمــراً واقعــاً.

رابعـــاً :يحتـــاج املجتمـــع الـــدويل إىل النظـــر يف مقاربـــة
أش ــملَ ،ت َض ـ ُـع الع ــودة يف س ــياق الس ــام والتنمي ــة .فق ــد كان
للمجتم ــع ال ــدويل دور يف تعزي ــز الع ــودة واملس ــاعدة ع ــى
امليـــرة ،وذلـــك وفـــق مبـــدأ إعانـــة
إنشـــاء آليـــة العـــودة
َّ
الالجئ ــن الذي ــن يرغب ــون يف الع ــودة طوعيــاً ،ع ــود ًة آمن ــة
ُت َص ـ ُ
ـان فيه ــا الكرام ــة .ولك ــنْ نظــراً إىل َّأن الالجئ ــن يول ــون
ً
ً
األم ــن الب ــري وبن ــاء الس ــام اهتاممــا خاصــاُ ،يح َت ــاج إىل
تنميـــ ٍة أ َمدُ هَ ـــا أطـــول ،مـــن أجـــل تحســـن الظـــروف يف
املناطـــق التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون.

َّ
ـاس األم ــن الب ــري .إذ تقت ــي آلي ــة الع ــودة
إن ال ِّثقــ َة َل َس ـ ُ
لغـــي الالجـــئ العائـــد تســـجيله يف قاعـــدة
يـــرة أن ُي
ا ُمل ِّ
َ
وقوائـــم اإلعانـــة يف املـــآوي ،ثـــم بعـــد
بيانـــات الالجئـــن،
َ
ذل ــكُ ،ير َف ــع اس ــمه إىل حكومت ــي ميامن ــار وتايلن ــد للحص ــول
عـــى ترخيـــص .وملَّـــا كان لالجئـــن مـــن الثقـــة بالســـلطات
القلي ـ ُ
ـل ،رأوا َّأن يف الع ــودة الرس ــمية مظ َّن ــة خط ــرَّ ،
وفضل ــوا
إخفـــاء هو َّيتهـــم .فبـــن عامـــي  2012و ،2017عـــاد عـــى
حس ــب م ــا ُقــ ِّد َر  18أل ـ َ
ـئ 4ع ــود ًة غ ــر رس ــمية إىل َّ
إن قــرار الع ــودة مع َّق ــدٌ  ،ومتأثــ ٌر بعوام ــل الدَّ ف ــع والج ــذب
ـف الج ـ ٍ
ْ
ُ
ً
َّ
ة،
يـــر
مل
ا
العـــودة
يف
هـــؤالء
مـــن
تســـج َل
ميامنـــار .و َمـــن
جميع ـا .ثــم إن ُبــط َء العــودة يف حالــة الالجئــن امليامناريــن،
َّ
َّ
َّ
ـة.
ـ
إعان
ـر
ـ
غ
ـن
ـ
م
ـودة
ـ
الع
ـر
ـ
األم
ـر
اخت ــاروا يف آخ ـ
إمن ــا يش ــر إىل أن بع ــض األح ــوال السياس ــية وأح ــوال األم ــن
والتحســـن يف بنـــاء الســـام ،كل هـــذا ،يجـــب أن
البـــري
ُّ
ودع ــا الالجئ ــون ،م ــن أج ــل بن ــاء الثق ــة ،إىل إش ــارات ُتظ ِهــ ُر يح ــدث ل ُيو َّلــ َد للع ــودة اندف ــاعٌ  .نع ــم ،ق ــد ُي ِع ـ ُ
ـن املجتم ــع
ُح ْســـنَ ن َّيـــة الســـلطات واملنظـــات العرقيـــة املســـلحة ،ال ــدويل ع ــى َج ْع ــلِ االندف ــاع أعظ ــم م ــا يك ــون ،ولكن ــه ال
ً
نشــئُه.
فيكـــون ذلـــك
دليـــا عـــى التزامهـــم الســـام ،وتخفيـــف ُي ِ
والتعصـــب عـــى صعيـــد
حـــدة التوتـــرات وحـــدة التح ُّيـــز
ُّ
ٌ
هاسغاوا yukahsgw@hotmail.com
تأخـــر
املجتمـــع .لكـــنَّ الـــذي حـــدث ،هـــو
طويـــل يف ياكا ِ
ٌ
ٌ
معالجـــة حكومـــة ميامنـــار قامئـــ َة أســـاء الالجئـــن الذيـــن ممثل مساعدٌ للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
ني امليدان ِّي َ
املنسق َ
ني سابقاً يف ميامنار بني عامي
رفعـــوا طلبـــات لت َّ
ُيـــر عودتهـــم ،فلـــم ُي ِعـــنْ هـــذا عـــى يف تركيا ،و َك ِب ُري ِّ
 2015و.2017
تقليـــل ســـوء الظـــنِّ فيهـــا.
ويف دراســـة الحالـــة هـــذه التـــي تـــدور حـــول العـــودة ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبها وقد ال
ا ُملي ـ َّـرة ،ميك ــن االس ــتفادة م ــن ع ــدة نق ــاط .أوالً :مل تك ــن تستوي هذه اآلراء وآراء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
آلي ــة الع ــودة ا ُملي ـ َّـر ج ــزءاً م ــن إط ــار عملي ــة الس ــام ،ومل الالجئني.
ُتع ـ ِّـر ع ــن إرادة الالجئ ــن الثابت ــة يف الع ــودة ،ب ــل كان له ــا
 .1ي ُِّس ْت عودة  71إنساناً ،وفق املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،إىل
صل ــة أوث ــق باالس ــتجابة للضغ ــوط الخارجي ــة الت ــي هدفه ــا ميامنار يف أكتوبر/ترشين األول عام  ،2016ثم عودة  93إنساناً عام  ،2018ثم عودة 565
إنساناً عام .2019
عـــودة الالجئـــن.
ثانيــاً :مل يك ــن قــرار الع ــودة مجــ َّرد مس ــألة إعان ــة وحواف ــز
ـب يف بع ــض الح ــاالت زي ــادة مجموع ــة مس ــاعدات
(وإن ُط ِل ـ َ
الع ــودة ،واإلعان ــة يف املناط ــق الت ــي ع ــاد إليه ــا العائ ــدون).
وقـــد دارت كثـــر مـــن همـــوم الالجئـــن ،يف الواقـــع ،حـــول
الحاجـــة إىل األمـــن البـــري ،ف ِمـــنَ األمـــن الجســـاين إىل
وســ ُبل املع ــاش.
ِمل ــك وثائ ــق الجنس ــية ُ
ثالثــاً :ق ــد يرتب ــط قــرار الع ــودة بإم ــكان إس ــهام الالجئ ــن
يف بن ــاء الدول ــة والس ــام ،لك ــنْ كان ميك ــن أن ُيف َع ـ َ
ـل املزي ــد
إلقـــدار الالجئـــن عـــى الوثـــوق بالســـلطات ،ولتنميـــة
مداركهـــم ليدركـــوا دورهـــم يف عمليتَـــي بنـــاء الدولـــة
والســـام.
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القوائم املوضوعية
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