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ا ِّتخا ُذ ال َّالجئ َ
ني قرا َر ال َع ْود ِة

كلووي سيدين

تؤ ِّثر عوامل متن ِّو ٌ
عة يف القرارات التي يتَّخذها الالجئون فيق ِّررون فيها العودة إىل مساقط رؤوسهم ،إ ّال َّأن
الرأي املتعا َرف بني الناس.
بعضها غري ُم ِّ ٍ
عب عن ِ
فـــر الطوع َّيـــة العوامل االجتامعية االقتصادية
مبـــدأ الطوع َّيـــة ركـــنٌ مـــن أركان العـــودة .و ُت َّ

أحيانــاً تفســراً ض ِّيقــاً فيق ــال إنه ــا تعن ــى املوافق ــة ،لك ــنْ يف
ٌ
درجـــة مـــن االســـتقالل عنـــد ا ِّتخـــاذ القـــرار،
الواقـــع ،هـــي
وبتعبـــر آخـــر :هـــي قـــدرة الالجـــئ عـــى اختيـــار وقـــت
ـم
الع ــودة أو الع ــودة و َع َد ِمه ــا ،م ــن غ ــر ح ــرج .ع ــى َّأن َف ْه ـ َ
فج ِم َع ـ ْ
ـت بيان ــات
حقيق ــة م ــا يؤ ِّث ــر يف قــرار الالجئ ــن قلي ـ ٌـلُ .
أولي ــة م ــن  393الجئــاً م ــن العــراق وكولومبي ــا وميامن ــار ،ث ــم
ُأ ْك ِم َ
لحـــاالت عـــود ٍة يف العـــامل ك ِّلـــه
ـــل ذلـــك بتحليـــلٍ كمـــي
ِ
ُّ
ب ــن ع ــام  1995وع ــام  ،2015ويتي ــح كل ه ــذا النظــ َر يف م ــا
يحم ــل الالجئ ــن ع ــى ْأن يق ـ ِّرروا الع ــودة وعدمه ــا إىل بالده ــم
1
األصليـــة.

األمن

ـــع املؤ َّلفـــات اليـــو َم عـــى َّأن األمـــن يف البـــاد
تـــكاد ُت ْج ِم ُ
ٌ
ٌّ
َ
َّ
األصلي ــة ه ــو رشط ق ْب ــي لع ــودة الالجئ ــن ،ث ــم إن دور األم ــن
واض ـ ٌـح يف املناقش ــات الت ــي ت ــدور ح ــول ح ــاالت الع ــودة إىل
خاص ــة .وي ـ ُّ
ـي لح ــاالت ع ــودة الالجئ ــن
س ــورية َّ
ـدل تحلي ـ ٌـل كم ـ ٌّ
ً
ب ــن ع ــام  1995وع ــام  2015داللــة تحت ــاج إىل مزي ــد تأكيــ ٍد
ع ــى َّأن الوفي ــات الت ــي له ــا صل ــة بال ِّنــزاع يف الب ــاد األصلي ــة
َّرب ــا يك ــون بينه ــا وب ــن نس ــبة ح ــاالت الع ــودة إىل تل ــك الب ــاد
ٌ
عكـــي؛ أي ك َّلـــا زادت الوفيـــات نقصـــت حـــاالت
ارتبـــاط
ٌّ
َّ
الع ــودة ،والعك ــس صحي ــح .وم ــا ُيب ـ ِّـن ه ــذه النزع ــة ،أن أك ــر
الالجئـــن الذيـــن يرغبـــون يف العـــودة إىل بالدهـــم األصليـــة
ـــق الســـام.
يقولـــون إ َّنهـــم لـــن يفعلـــوا ذلـــك إال عنـــد تح ُّق ِ
َ
ومــع ذلــك ،صحيــح َّأن األ ْمــنَ يف الغالــب ُي ِّك ــن العــودة ،لكــنَّ
ٌ
حامـــل عليهـــا ،فبـــن النـــاس
هـــذا ال يعنـــي بالـــرورة أ َّنـــه
ال ــذي اســتُط ِل ُعوا ،مل يذك ــر إال  %16.5م ــن الالجئ ــن العائدي ــن
و %19.6مــن الالجئــن الراغبــن يف العــودة إىل بالدهــم األصليــة،
َّأن التحس ــينات األمني ــة ه ــي الس ــبب الرئي ــس للع ــودة.
الظاه ــر َّأن الرغب ــة يف الع ــودة مرتبط ــة بثق ــة الالجئ ــن بق ــوات
األمـــن يف بلدهـــم األصـــي .إذ  %67.9مـــن الالجئـــن الذيـــن
يرغب ــون ع ــن الع ــودة ،ال يثق ــون بق ــوات األم ــنُ ،يض ـ ُ
ـاف إليه ــم
ـنُ
 %20.6يش ــعرون ش ــديداً أنه ــم مهــ َّددون ،وال ــذي ُيبا ِي ـ ه ــذا
َّأن  %53.9فقـــط مـــن الالجئـــن الراغبـــن يف العـــودة عدميـــوا
الثق ــة ،ومل يذك ــر أح ــدٌ أن ــه يش ــعر بالتهدي ــد.

يســـر إىل جانـــب األمـــن الجســـاين جـــز ٌء ثـــانٍ مـــن الـــرأي
املتعـــا َرف بـــن النـــاس ،يوجـــب َّأن لألحـــوال االجتامعيـــة
االقتصادي ــة يف ٍّ
كل م ــن الب ــاد املضيف ــة والب ــاد األصلي ــة ،دو ٌر
َّ
ذو ش ــأنٍ يف ا ِّتخ ــاذ الالجئ ــن قــرا َر الع ــودة .والظاه ــر أن نتائ ــج
الدراســـة تؤ ِّيـــدُ هـــذا .إذ كشـــف التحليـــل الك ِّمـــي َّأن بـــن
نس ــبة ح ــاالت الع ــودة وب ــن متوس ــط العم ــر ا ُملتو َّق ــع ونصي ــب
الف ــرد م ــن النات ــج املح ــي اإلج ــايل يف البل ــد املضي ــف ،ارتب ـ ٌ
ـاط
عكـــيُ ،م ِشـــر ًة بذلـــك إىل أنـــه ك َّلـــا زاد العمـــر ا ُملتو َّقـــع
ٌّ
والناتـــج املحـــي اإلجـــايل نقـــص احتـــال حـــاالت عـــودة
الالجئـــن ،والعكـــس صحيـــح.

وم ــع ذل ــك ،ق ــد تختل ــف تج ــا ِر ُب الالجئ ــنَ الحيات َّيــ ُة اختالفــاً
توس ــطات الوطني ــة ُلح ْس ــن الح ــال االجتامعي ــة
بعي ــداً ع ــن ا ُمل ِّ
االقتصاديـــة ،وميكـــن أن تقـــع حـــاالت العـــودة مـــن البـــاد
املضيفـــة ،التـــي فيهـــا مســـتويات املعيشـــة أعـــى مـــن التـــي
يف غريه ــا ،إذا م ــا ُج ِع ـ َ
ـل الالجئ ــون يف الهام ــشُ ،وأب ِع ــدُ وا ع ــن
ني العمـــلَ،
املجتمـــع الـــذي يضيفهـــم ،و ُت ِر ُكـــوا غـــر مســـتطيع َ
ٌ
مســـتقبل غـــر موثـــوق بـــه ،بســـبب اإلجـــراءات
يواجههـــم
الطويلـــة ا ُملـــ َّد ِة التـــي يف تحديـــد صفـــة الالجـــئ .ويف َمـــن
اســتُط ِل َع م ــن العائدي ــنَ ،م ــن كان ُبــ ْؤ ُس ظروفه ــم املعيش ــية
يف البل ــد ال ــذي يضيفه ــم ْأشــ َي َع الدواف ــع إىل عودته ــم (وه ــم
.)%30.4
ث ــم َّإن ح ــاالت الع ــودة إىل الع ـراق ،ع ــى حس ــب أق ــوال ق ــاد ٍة
م ــن املجتم ــع املح ــي يف األردن ،إمن ــا الداف ــع إليه ــا يف الغال ــب
ـــص الفـــرص ا ُملـــد َّرة للدخـــل يف األردن .لكـــنَّ الالجئـــن
َن ْق ُ
خص ــوا بالذك ــر
العراقي ــن العائدي ــن م ــن املخي ــات يف س ــوريا ُّ
ظـ َ
ـروف اس ــتضاف ٍة ش ــديد َة الصعوب ــة .إذ ق ــال ِد َ
لش ــاد ،وه ــو
ْ
ســـجن ،ال يف مخيـــم .ولقـــد
الجـــئٌ عائـــدٌ عراقـــيِ “ :عشـــنا يف
ٍ
عُ و ِملنَـــا معاملـــ ًة ،هـــي إىل معاملـــة الحيوانـــات أقـــرب.”...
وكان ملوظف ــي املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة يف س ــورية مالحظ ــات
مامثلــة ،إذ قيــل“ :ال شـ َّ
ـك َّأن النــاس يعــودون ألنهــم راغبــون يف
ً
الع ــودة إىل دياره ــم ،لكنَّه ــم يع ــودون أيض ـا ألنه ــم غ ــر راض ــن
ع ــن الخدم ــات ،ولع ـ َّ
ـل أك ــر م ــن ذل ــك أهمي ــة ،أنه ــم يع ــودون
َ
ألنه ــم يف الواق ــع يف حك ــم الس ــجناء داخ ــل املخي ــات هن ــا”.
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وجمْعُ الشمل
التع ُّلق َ

هـذا ،على َّأن حـاالت العـودة الناجمة عن ِّ
الشـدة التـي ُت ْل ِقيها
اج ُ
ـات التي مل ُتعالَج ،مـن املحتمل أن
الح َ
على كواهـل الالجئني َ
تكـون غير مسـتدامة .فـإن كان الالجئـون يعـودون إىل بلدهـم
األصلي على الرغـم مـن الهمـوم األمنيـة ،ألنهـم غير قادريـن
على إعالـة أنفسـهم يف البالد املضيفـة ،فهناك احتمال مرجوح،
هـو أن يجـد الالجئـون العائـدون أنفسـهم وقـد زيد عىل ِشـدَّ ة
تهجريهـم ِشـدَّ ة .فينبغـي للـدول املضيفـة أن تضمـن حصـول
الالجئين على مـا يكفيهـم مـن ُسـ ُبلِ املعـاش والعـون ،ملنـع
حـاالت العـودة السـابقة أوانها من اإلسـهام يف حلقـات التَّهجري
َّ
ولعـل بعـض الدول املضيفـة تعتقد أن لهـا مصلحة يف
املفرغـة.
ِّ
ْ
الحـث على العـودة الرسيعـة ،ولكـن إن أدَّت حـاالت العـودة
ً
تهجير ،فليسـت إذا هـي الحل.
السـابقة أوانهـا إىل مزيـد
ٍ

اآلثار التي ترتكها السياسة واملامرسة

 .1جمع مركز رصد النُّزوح الداخيل َّ
كل البيانات األوَّلية .تقرير ميامنار قريب الصُّ دور .أ َّما
التقارير يف أمر العراق وكولومبيا فانظرها يف:
bit.ly/IDMC-Sydney-Iraq-2018
bit.ly/IDMC-Sydney-Colombia-2019
Harild N, Christiansen A and Zetter R (2015) Sustainable Refugee .2
Return: Triggers, constraints, and lessons on addressing the development
challenges of forced displacement, Global Program on Forced Displacement,
p70–74.
(عودة الالجئني املستدامة :البواعث والقيود ودروس يُتع َّلم منها التصدِّي لتحديات
التهجري القرسي اإلمنائية) bit.ly/WorldBank-RefugeeReturn-2015
هاسغاوا يف هذا العدد ،وعنوانها ‘أع ََل ال َع ْود ِة َم ْقسورون؟ َع ْود ُة
 .3انظر :مقال َة ياكا ِ
ال َّالجئ َ
يس ُة إىل ميامنار’.
ني ا ُمل َّ

يفترض الـرأي املتعـا َرف بين النـاس َّأن املـر َء يـرى يف أمنـاط
العـودة صـور َة األمـن وحسـن الحـال االجتامعيـة االقتصاديـة
لكـن ُّ
تـدل الدالئـل على
يف البلاد املضيفـة والبلاد األصليـةْ .
ُّ
ً
َّأن ا ِّتخـاذ الالجئين قراراتهـم قـد يكـون أيضـاً متأثـرا بتعلقهـم
ببالدهـم األصليـة ،ولـو وقف يف وجههـم التحديـات االجتامعية
االقتصاديـة وانعـدام األمن ا ُملسـت ِمر .ففـي َع ِق ِب اتفاق السلام
يف أنغـوال عـام ً ،2002
مثلا ،وقعـت حـاالت عـودة طوعيـة جدُّ
َّ
رسيعـة .وقـد رأى املجتمع الدويل أن حاالت العودة تلك سـابقة
أوانهـا .وجـاء على لسـان أحـد األنغوليين العائديـنَّ :
“وضحت
لنـا املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئين ْأن ليس
هنـاك ٌ
قـوت وال منـازل وال مـدارس ،وأخربتنـا ْأن سـيكون هناك
مـن األلغـام الكثير .لكننـا أردنـا العـودة إىل بالدنـا ألنهـا بالدنا،
2
ولـو مل يكـن لنـا فيهـا منـازل وال قـوت وال مـدارس”.
اعتراف بـدور العوامـل غير املاديـة،
حتـاج إىل مزيـد
ٍ
أخيراًُ ،ي ُ
ُّ
َ
ـم التعقيـد الـذي
ومنهـا التعلـق بالنـاس واملـكان .ففـي ف ْه ِ
تحسين لقـدرة أصحـاب املصلحـة املعنيين
وكان ذكـر َمـن اسـتُط ِل َع ِمـن العراقيني والكولومبيين والبورميني عليـه ا ِّتخـاذ القـرار
ٌ
َّأن اشـتياقهم إىل ديارهـم هو الدافع الرئيـس إىل عودتهم ،وكان على التخطيـط للعـودة ،ودعـم الالجئين والعائديـن ،وحاميـة
مـن العائديـن منهـم  %28.7ومـن الراغبين يف العـودة  .%23.2الطوعيـة.
ثـم مـن دوافـع العـودة ،إىل جانـب التع ُّلـق بالبلدَ ،ج ْم ُع شـمل
األرسة .فـكان ْ
أش َـيع الدوافـع التـي ذكرها الالجئـون الراغبون يف كلووي سيدين chloe.sydney@idmc.ch
العـودة إىل بلدهـم األصلي هـو َج ْم ُـع شـملهم وشـمل أرسهـم مركز رصد النُّزوح الداخيل
www.internal-displacement.org
وأصدقائهم (وهـم .)%33.9
هـم معظـم املناقشـات التـي تـدور حـول حـاالت عـودة
ُير َكـ ُز ُّ
َّ
الالجئين ،يف أهميـة إعـادة األمـن يف البالد األصليـة .وإن هذا يف
الغالـب ٌ
رشط َق ْب ٌّ
لي للعـودة ،لكنَّ التحسـينات األمنيـة ال تؤدي
مـن ذات نفسـها إىل وقوع حاالت العـودة .وال ينبغي أن يتوقعَّ
نجـ ُز مـن إنجـازات بـارز ٍة يف الطريـق
املجتمـع الـدويل َّأن مـا ُي َ
واسـع نطاقها ،بل
إىل السلام واألمـن ،ينشـأ عنـه حـاالت عـودة
ٌ
ينبغـي لـه التخطيـط ألن يسـتم َّر يف دعـم الالجئين الذيـن يف
خـارج بالدهـم وإعانتهم.
َّ
وإن يف حالـة ميامنـار مثـاالً ينطبـق على الـذي نحـن بصـدده.
َّ
ـب اتفـاق وقـف إطلاق النـار الشـامل البلـد كلـه ،وفـوز
ف َع ِق َ
الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة يف االنتخابـات عـا َم
افتر َ
ُ ،2015
ِض كثيراً َّأن الالجئين يف الحـدود التايالنديـة
3
امليامناريـة سـيعودون إىل بلدهـم األصلي .فأدَّى هـذا االفرتاض
ثـم تقليـل
ـاص الجهـات املانحـة الدوليـة
َ
الدعـم ،ومـن َّ
إىل إ ْن َق ِ
الحصـص الغذائيـة .ومـع ذلـك ،فمـن الوجهـة العمليـة ،ليـس
ير حـاالت
وس ْ ُ
عنـد الالجئين إال ثقـة قليلـة بعمليـة السلامَ ،
العـودة بطـيء.

هل ميكن أن تدعم نرشة الهجرة القرسية طلباً لك للتمويل؟
نرشة الهجرة القرسية هي جز ٌء من ِع َّدة طلبات متويلٍ ناجح ٍة يف
َ
مجال الربامج والبحوث ،واشرتاكها هذا عاد عىل ِّ
كل الرشكاء بالنفع.
فإن كنت ِّ ُ
خارجي ،فانظر يف إدراج نرشة
تحض لطلب متويلٍ
ٍّ
توسيع يف
الهجرة القرسية يف مقرتجك (وميزان َّيتك) ،إذ يف ذلك
ٌ
االنتشار واألثر للتع ُّلم والنتائج.
يرجى االتصال باملح ِّرر َتني من طريق الربيد اإللكرتوين
 fmr@qeh.ox.ac.ukملناقشة الخيارات.

