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اتِّخاُذ الالَّجئنَي قراَر الَعْودِة
كلووي سيدين 

عٌة يف القرارات التي يتَّخذها الالجئون فيقرِّرون فيها العودة إىل مساقط رؤوسهم، إاّل أنَّ  تؤثِّر عوامل متنوِّ
ٍ عن الرأِي املتعارَف بني الناس.  بعضها غري ُمعربِّ

مبـــدأ الطوعيَّـــة ركـــٌن مـــن أركان العـــودة. وُتفـــرسَّ الطوعيَّـــة 
أحيانـــاً تفســـرياً ضيِّقـــاً فيقـــال إنهـــا تعنـــى املوافقـــة، لكـــْن يف 
ــرار،  ــاذ القـ ــد اتِّخـ ــتقالل عنـ ــن االسـ ــٌة مـ ــي درجـ ــع، هـ الواقـ
ــت  ــار وقـ ــىل اختيـ ــئ عـ ــدرة الالجـ ــي قـ ــر: هـ ــري آخـ وبتعبـ
ـــَم  ـــىل أنَّ َفْه ـــرج. ع ـــري ح ـــن غ ـــا، م ـــودة وَعَدِمه ـــودة أو الع الع
ـــات  ـــْت بيان ـــٌل. فُجِمَع ـــني قلي ـــرار الالجئ ـــر يف ق ـــا يؤثِّ ـــة م حقيق
ـــم  ـــار، ث ـــا وميامن ـــراق وكولومبي ـــن الع ـــاً م ـــن 393 الجئ ـــة م أولي
ُأْكِمـــَل ذلـــك بتحليـــٍل كمـــي لحـــاالِت عـــودٍة يف العـــامل كلِّـــه 
بـــني عـــام 1995 وعـــام 2015، ويتيـــح كلُّ هـــذا النظـــَر يف مـــا 
ـــا إىل بالدهـــم  ـــرِّروا العـــودة وعدمه ـــني عـــىل أْن يق يحمـــل الالجئ

األصليـــة.1 

األمن 
تـــكاد ُتْجِمـــُع املؤلَّفـــات اليـــوَم عـــىل أنَّ األمـــن يف البـــالد 
ـــن  ـــم إنَّ دور األم ـــني، ث ـــودة الالجئ ـــيلٌّ لع ـــو رشٌط َقْب ـــة ه األصلي
واضـــٌح يف املناقشـــات التـــي تـــدور حـــول حـــاالت العـــودة إىل 
ـــني  ـــٌل كمـــيٌّ لحـــاالت عـــودة الالجئ ـــدلُّ تحلي ـــة. وي ســـورية خاصَّ
بـــني عـــام 1995 وعـــام 2015 داللـــًة تحتـــاج إىل مزيـــد تأكيـــٍد 
ـــة  ـــالد األصلي ـــزاع يف الب ـــة بالنِّ ـــا صل ـــي له ـــات الت ـــىل أنَّ الوفي ع
ـــا يكـــون بينهـــا وبـــني نســـبة حـــاالت العـــودة إىل تلـــك البـــالد  رمبَّ
ــاالت  ــت حـ ــات نقصـ ــام زادت الوفيـ ؛ أي كلَّـ ــيٌّ ــاٌط عكـ ارتبـ
ـــث  ـــة، أنَّ أك ـــذه النزع ـــنيِّ ه ـــا ُيب ـــح. وم ـــس صحي ـــودة، والعك الع
ــة  ــم األصليـ ــودة إىل بالدهـ ــون يف العـ ــن يرغبـ ــني الذيـ الالجئـ
ـــِق الســـالم.  يقولـــون إنَّهـــم لـــن يفعلـــوا ذلـــك إال عنـــد تحقُّ
ـــن العـــودَة، لكـــنَّ  ـــَن يف الغالـــب مُيكِّ ومـــع ذلـــك، صحيـــح أنَّ األْم
هـــذا ال يعنـــي بالـــرضورة أنَّـــه حامـــٌل عليهـــا، فبـــني النـــاس 
ـــن  ـــني العائدي ـــن الالجئ ـــر إال 16.5% م ـــُتطِلُعوا، مل يذك ـــذي اس ال
و19.6% مـــن الالجئـــني الراغبـــني يف العـــودة إىل بالدهـــم األصليـــة، 

أنَّ التحســـينات األمنيـــة هـــي الســـبب الرئيـــس للعـــودة. 

ـــوات  ـــني بق ـــة الالجئ ـــة يف العـــودة مرتبطـــة بثق الظاهـــر أنَّ الرغب
ــن  ــني الذيـ ــن الالجئـ ــيل. إذ 67.9% مـ ــم األصـ ــن يف بلدهـ األمـ
يرغبـــون عـــن العـــودة، ال يثقـــون بقـــوات األمـــن، ُيضـــاُف إليهـــم 
ـــذا  ـــُن ه ـــذي ُيباِي دون، وال ـــدَّ ـــم مه ـــديداً أنه ـــعرون ش 20.6% يش
أنَّ 53.9% فقـــط مـــن الالجئـــني الراغبـــني يف العـــودة عدميـــوا 

ـــد.  ـــعر بالتهدي ـــه يش ـــٌد أن ـــر أح ـــة، ومل يذك الثق

العوامل االجتامعية االقتصادية
ــرأي  ــن الـ ــاٍن مـ ــزٌء ثـ ــامين جـ ــن الجسـ ــب األمـ ــري إىل جانـ يسـ
املتعـــارَف بـــني النـــاس، يوجـــب أنَّ لألحـــوال االجتامعيـــة 
االقتصاديـــة يف كلٍّ مـــن البـــالد املضيفـــة والبـــالد األصليـــة، دوٌر 
ـــج  ـــر أنَّ نتائ ـــودة. والظاه ـــراَر الع ـــني ق ـــاذ الالجئ ـــأٍن يف اتِّخ ذو ش
ــني  ــي أنَّ بـ ـ ــل الكمِّ ــف التحليـ ــذا. إذ كشـ ــُد هـ ــة تؤيِّـ الدراسـ
ـــب  ـــع ونصي ـــني متوســـط العمـــر امُلتوقَّ نســـبة حـــاالت العـــودة وب
ـــاٌط  ـــف، ارتب ـــد املضي ـــج املحـــيل اإلجـــاميل يف البل ـــن النات ـــرد م الف
ـــع  ، ُمِشـــريًة بذلـــك إىل أنـــه كلَّـــام زاد العمـــر امُلتوقَّ عكـــيٌّ
والناتـــج املحـــيل اإلجـــاميل نقـــص احتـــامل حـــاالت عـــودة 

ــح.  الالجئـــني، والعكـــس صحيـ

ـــاً  ـــُة اختالف ـــنَي الحياتيَّ ـــارُِب الالجئ ـــف تج ـــد تختل ـــك، ق ـــع ذل وم
ـــطات الوطنيـــة لُحْســـن الحـــال االجتامعيـــة  بعيـــداً عـــن امُلتوسِّ
ــالد  ــن البـ ــودة مـ ــاالت العـ ــع حـ ــن أن تقـ ــة، وميكـ االقتصاديـ
املضيفـــة، التـــي فيهـــا مســـتويات املعيشـــة أعـــىل مـــن التـــي 
يف غريهـــا، إذا مـــا ُجِعـــَل الالجئـــون يف الهامـــش، وُأبِعـــُدوا عـــن 
املجتمـــع الـــذي يضيفهـــم، وُترُِكـــوا غـــري مســـتطيعنَي العمـــَل، 
ــراءات  ــبب اإلجـ ــه، بسـ ــوق بـ ــري موثـ ــتقبٌل غـ ــم مسـ يواجههـ
ــن  ــئ. ويف َمـ ــة الالجـ ــد صفـ ــي يف تحديـ ِة التـ ــدَّ ــة امُلـ الطويلـ
اســـُتطِلَع مـــن العائديـــن، َمـــن كان ُبـــْؤُس ظروفهـــم املعيشـــية 
يف البلـــد الـــذي يضيفهـــم أْشـــَيَع الدوافـــع إىل عودتهـــم )وهـــم 

 .)%30.4

ـــادٍة  ـــوال ق ـــىل حســـب أق ـــراق، ع ـــودة إىل الع ـــم إنَّ حـــاالت الع ث
ـــب  ـــا يف الغال ـــع إليه ـــا الداف ـــيل يف األردن، إمن ـــع املح ـــن املجتم م
َنْقـــُص الفـــرص امُلـــدرَّة للدخـــل يف األردن. لكـــنَّ الالجئـــني 
ـــر  ـــوا بالذك ـــوريا خصُّ ـــامت يف س ـــن املخي ـــن م ـــني العائدي العراقي
ظـــروَف اســـتضافٍة شـــديدَة الصعوبـــة. إذ قـــال ِدلَشـــاد، وهـــو 
الجـــٌئ عائـــٌد عراقـــي: “ِعْشـــنا يف ســـجٍن، ال يف مخيـــم. ولقـــد 
ُعوِملَنـــا معاملـــًة، هـــي إىل معاملـــة الحيوانـــات أقـــرب...”. 
ـــة يف ســـورية مالحظـــات  وكان ملوظفـــي املنظـــامت غـــري الحكومي
مامثلـــة، إذ قيـــل: “ال شـــكَّ أنَّ النـــاس يعـــودون ألنهـــم راغبـــون يف 
العـــودة إىل ديارهـــم، لكنَّهـــم يعـــودون أيضـــاً ألنهـــم غـــري راضـــني 
ـــة، أنهـــم يعـــودون  ـــك أهمي عـــن الخدمـــات، ولعـــلَّ أكـــث مـــن ذل
ألنهـــم يف الواقـــع يف حكـــم الســـجناء داخـــَل املخيـــامت هنـــا”. 
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التعلُّق وَجْمُع الشمل
أمنـاط  يـرى يف  املـرَء  أنَّ  النـاس  بـني  املتعـارَف  الـرأي  يفـرتض 
العـودة صـورَة األمـن وحسـن الحـال االجتامعيـة االقتصاديـة 
البـالد املضيفـة والبـالد األصليـة. لكـنْ تـدلُّ الدالئـل عـىل  يف 
أنَّ اتِّخـاذ الالجئـني قراراتهـم قـد يكـون أيضـاً متأثـراً بتعلُّقهـم 
ببالدهـم األصليـة، ولـو وقف يف وجههـم التحديـات االجتامعية 
االقتصاديـة وانعـدام األمن امُلسـتِمر. ففـي َعِقِب اتفاق السـالم 
يف أنغـوال عـام 2002، مثـاًل، وقعـت حـاالت عـودة طوعيـة جدُّ 
رسيعـة. وقـد رأى املجتمع الدويل أنَّ حاالت العودة تلك سـابقة 
حت  أوانهـا. وجـاء عـىل لسـان أحـد األنغوليـني العائديـن: “وضَّ
لنـا املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئـني أْن ليس 
هنـاك قـوٌت وال منـازل وال مـدارس، وأخربتنـا أْن سـيكون هناك 
مـن األلغـام الكثـري. لكننـا أردنـا العـودة إىل بالدنـا ألنهـا بالدنا، 

ولـو مل يكـن لنـا فيهـا منـازل وال قـوت وال مـدارس”.2 

وكان ذكـر َمـن اسـُتطِلَع ِمـن العراقيني والكولومبيـني والبورميني 
أنَّ اشـتياقهم إىل ديارهـم هو الدافع الرئيـس إىل عودتهم، وكان 
مـن العائديـن منهـم 28.7% ومـن الراغبـني يف العـودة %23.2. 
ثـم مـن دوافـع العـودة، إىل جانـب التعلُّـق بالبلد، َجْمُع شـمل 
األرسة. فـكان أْشـَيع الدوافـع التـي ذكرها الالجئـون الراغبون يف 
العـودة إىل بلدهـم األصـيل هـو َجْمـُع شـملهم وشـمل أرسهـم 

وأصدقائهم )وهـم %33.9(. 

اآلثار التي ترتكها السياسة واملامرسة
ُيرَكـُز هـمُّ معظـم املناقشـات التـي تـدور حـول حـاالت عـودة 
الالجئـني، يف أهميـة إعـادة األمـن يف البالد األصليـة. وإنَّ هذا يف 
الغالـب رشٌط َقْبـيلٌّ للعـودة، لكنَّ التحسـينات األمنيـة ال تؤدي 
ع  مـن ذات نفسـها إىل وقوع حاالت العـودة. وال ينبغي أن يتوقَّ
املجتمـع الـدويل أنَّ مـا ُينَجـُز مـن إنجـازات بـارزٍة يف الطريـق 
إىل السـالم واألمـن، ينشـأ عنـه حـاالت عـودة واسـٌع نطاقها، بل 
ينبغـي لـه التخطيـط ألن يسـتمرَّ يف دعـم الالجئـني الذيـن يف 

خـارج بالدهـم وإعانتهم. 

وإنَّ يف حالـة ميامنـار مثـاالً ينطبـق عـىل الـذي نحـن بصـدده. 
فَعِقـَب اتفـاق وقـف إطـالق النـار الشـامل البلـد كلَّـه، وفـوز 
الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة يف االنتخابـات عـاَم 
التايالنديـة  الحـدود  يف  الالجئـني  أنَّ  كثـرياً  َض  افـرُتِ  ،2015
ى هـذا االفرتاض  امليامناريـة سـيعودون إىل بلدهـم األصـيل.3 فأدَّ
إىل إْنَقـاِص الجهـات املانحـة الدوليـة الدعـَم، ومـن ثـمَّ تقليـل 
الحصـص الغذائيـة. ومـع ذلـك، فمـن الوجهـة العمليـة، ليـس 
السـالم، وَسـرْيُ حـاالت  قليلـة بعمليـة  ثقـة  إال  الالجئـني  عنـد 

العـودة بطـيء. 

ـدة التـي ُتْلِقيها  هـذا، عـىل أنَّ حـاالت العـودة الناجمة عن الشِّ
عـىل كواهـل الالجئني الَحاَجـاُت التي مل ُتعالَج، مـن املحتمل أن 
تكـون غـري مسـتدامة. فـإن كان الالجئـون يعـودون إىل بلدهـم 
األصـيل عـىل الرغـم مـن الهمـوم األمنيـة، ألنهـم غـري قادريـن 
عـىل إعالـة أنفسـهم يف البالد املضيفـة، فهناك احتـامل مرجوح، 
ة  هـو أن يجـد الالجئـون العائـدون أنفسـهم وقـد زيد عىل ِشـدَّ
ة. فينبغـي للـدول املضيفـة أن تضمـن حصـول  تهجريهـم ِشـدَّ
الالجئـني عـىل مـا يكفيهـم مـن ُسـُبِل املعـاش والعـون، ملنـع 
حـاالت العـودة السـابقة أوانها من اإلسـهام يف حلقـات التَّهجري 
املفرغـة. ولعـلَّ بعـض الدول املضيفـة تعتقد أن لهـا مصلحة يف 
ت حـاالت العـودة  الحـثِّ عـىل العـودة الرسيعـة، ولكـن إْن أدَّ

السـابقة أوانهـا إىل مزيـد تهجـرٍي، فليسـت إذاً هـي الحل.  

أخـرياً، ُيحتـاُج إىل مزيـد اعـرتاٍف بـدور العوامـل غـري املاديـة، 
الـذي  التعقيـد  َفْهـِم  ففـي  واملـكان.  بالنـاس  التعلُّـق  ومنهـا 
عليـه اتِّخـاذ القـرار تحسـنٌي لقـدرة أصحـاب املصلحـة املعنيـني 
عـىل التخطيـط للعـودة، ودعـم الالجئـني والعائديـن، وحاميـة 

الطوعيـة. 

 chloe.sydney@idmc.ch كلووي سيدين 
 مركز رصد النُّزوح الداخيل 

 www.internal-displacement.org

ا  دور. أمَّ لية. تقرير ميامنار قريب الصُّ 1. جمع مركز رصد النُّزوح الداخيل كلَّ البيانات األوَّ
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.

ي لتحديات  )عودة الالجئني املستدامة: البواعث والقيود ودروس ُيتعلَّم منها التصدِّ
bit.ly/WorldBank-RefugeeReturn-2015 )التهجري القرسي اإلمنائية

3. انظر: مقالَة ياكا هاِسغاوا يف هذا العدد، وعنوانها ‘أَعىَل الَعْودِة َمْقسورون؟ َعْودُة 
ُة إىل ميامنار’. الالَّجئنَي امُليرسَّ

 

هل ميكن أن تدعم نرشة الهجرة القرسية طلباً لك للتمويل؟

ة طلبات متويٍل ناجحٍة يف  نرشة الهجرة القرسية هي جزٌء من ِعدَّ
مجايَل الربامج والبحوث، واشرتاكها هذا عاد عىل كلِّ الرشكاء بالنفع.

، فانظر يف إدراج نرشة  ُ لطلب متويٍل خارجيٍّ فإن كنت تحرضِّ
الهجرة القرسية يف مقرتجك )وميزانيَّتك(، إذ يف ذلك توسيٌع يف 

االنتشار واألثر للتعلُّم والنتائج.

 يرجى االتصال باملحرِّرَتني من طريق الربيد اإللكرتوين 
fmr@qeh.ox.ac.uk ملناقشة الخيارات.

http://www.fmreview.org/ar/return
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