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  المقدمة

  إشكالية الحدود وسوسيولوجيا العودة

(*)ساري حنفي
  

 

 ب��ين ت��راوحب��ين الفلس��طينيين،  مختلف��ةإنس��انيةَ  تح��ا�تناول��ت  عل��ى أبح��اثً كت��اب الھ��ذا  يش��تمل  

م�ن أص�ِل س�كاِن و) 1949 ن�ة ع�امھدخ�ط " (الخ�ط ا9خض�ر"مث�ل  درى قُّس�مْت بالح�دوق�ساكني 
ھم خ�ارج لأطف�اوحي�اة حي�اتَھم  واس�يُؤسّ  أناDن  ري�دونويھم ف�ي فلس�طين رج�ذو تقُِطعَ  يفلسطين

وا�قتصادية  ا�جتماعيةمع العوامل  ھذه الدراسات  لتَتعامو. فلسطين وحتى خارج العالِم العربيِ 
مختلفت�يِن إل�ى فلس�طين بمجم�وعتين  للع�ودة وا�فتراض�ية ةقي�الحقي دھ�والجوعلى العودة،  المؤثرة

  ). نيالمھنيالخبراء مجموعة و بابشالمجموعة (جداً 

 (Borders)الجغرافي���ة  ددور الح���دوالج���امع لھ���ذه المس���اھمات ھ���و  س���يالرئيالموض���وع و     

 ص�يروراتال خلقتھ�اوتل�ك الت�ي  ھ�اورعب يح�اول الن�اسِ  تلك التي  – (Boundaries)حواجز الو

بينم�ا ، جرنق�ل ال�بعض ويھ�اتي). ا]س�رائيليِ  والج�دار را9خض� خ�طمثل ال(سكاِن الالسياسيةَ حول 
"خط�وط ِظ�لِّ " دم��ع جدي� عام�لللتالبق�اِء  تتراتيجيااس� ط�ّور آخ�روني

1
. ح��ركتَھم ق�لعرت ة يسياس� 

 ةض�رور يش�كل استش�فافھا التي السوسيولوجية ةمعرفالمن  ءاً جز عرقلتھاو ةحرية الحركوتعتبر 
أن  لنؤك�د ھن�ا "ھج�رة" كلم�ةس�تخدم ونح�ن ن .ةبخص�وص ھج�رِة الع�ود الaجئ�ين  اختياراتم لفھ

 .الوطن ا9صليإلى عودة حالة  � ھجرةحالةَ ھي فلسطين الحركة باتجاه 

 

السكاِن  منالمختلفةَ  التي واجھْت الشرائح تلفھم المعضa تمساھما ھذا الكتاب أبحاثوتشكل    
الح�ائط ال�ذي  ؛2005 الع�ام م�نا]س�رائيلِي، بِداي�ة  طالح�ائء بن�ا يين في الفترِة التي سبقتالفلسطين

 اتفاقي�ةالتي ظَھ�رْت من�ذ  ةالحرك طأنما بعضنع مةَ ونيالفلسطي قالمناط وقّسم أكثر أوصالھم عقطَّ 

يجب  ،نيةالفلسطي لةلحال وفي سياق الحراك السرمدي"). إعaن المبادئِ (" 1993 العام أوسلو في
 .كتابال خaل قراءة ھذاية ريخالتاة ھذه اللحظ تذّكر

 

  والعودة الحركة: وننيال!جئون الفلسطي -1

 وبالت�الي "طبيعي�ة" عملي�ة عل�ى أنھ�ا ا9صلعودة الaجئين إلى بلد تناول كثير من ا9دبيات       

ح�يطُ تالت�ي ر الرئيس�ية المض�لِّلة  ا9س�اطيلواح�دة م�ن وأنھ�ا تش�كل أساس�اً ، "اكلمش�خالية م�ن ال"
فحسب  يةالفلسطين ةالحال في �، الaجئين والسياسيينمن العديد  مخيaّت لوطِن فياعمليةَ العودة ب

ً خaف .في حا�ت أخرى في العالم أيضاً  وإنما عھا وض�ب يةھذه القض�مع كتاب ھذه ال لذلك، يتعامل ا
م الھج�رة ا]رادي�ة والھج�رة ھ�ولفَ  .ھ�اأَو حول الح�دود عب�ر الفلس�طينيين ةفي السياِق ا9وس�ِع لحرك�
 �ً مارأس��تش��كل  توالِعaق��ا تكاأّن الش��ب إل��ى المس��اھمات في��ه خل��ص، تةالقس��رية وھج��رة الع��ود

ً اجتماعي   .لمشاعر الحنين إلى المكان مماثلة ذا أھمية ا

 وخط��وط الفص��ل د موض��وعة الح��دو بش��أن مختلف��ةمقارب��ات  ويس��توحي والكت��اب إذ يس��تقي    

ض العوام���ِل بعل��� متع���ددة الوج���وهنت���ائِج ذا  aً تَحل���ييع���رض ، ا�جتماعي���ةش���بكات الو والح���واجز
الح�دود والح�واجز وتعتب�ر  .المحتمل�ة يةفلس�طينال دةع�وال ةلھج�ر يةوالثقاف ماعيةوا�جت ا�قتصادية

ً تتط�ابق حكم� � وھي بذلك( جغرافية إدراكيةلة شكمرمزية، الثقافية والو ا�جتماعيةبعاد ا9ذات   ا
ة يالفلس�طينالمجتمع�ات بين ابرة للحدود القومية على الروابِط الع تؤثر التي )مع الحدود الجغرافية

 اختراع وأعاد ىبن  قد دالحدوھذه  بعضعدم نفاذ فإن ، نفسه الوقتوفي . اتَھياھو وتشكل ةالمختلف

                                                
(*)  �� ��	
� �	����� ���	��� �� �	���� �������� � �����  ���!� "���� ���#��� �� ���� ��� �� �	��������. 

1 %& ���� �'�( &	��� �� )	��	 � *+,�� )�  -��.�/0 	�� 1	2+ �� �	��� 1947 � 3*�*#�	 � �#���  ��4	 �� 1�
  *�*# �5�
	5��*� "7138 4�49 ":)�� 	;<� � �,+� ��	��� &=9� .>�. �8+� :Amitav Ghosh, The Shadow Lines (London: 

Penguin Books, 1988).   
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 م�نل�ق اق�تaع ونف�ي الaجئ�ين خ، أو%ً . المجتمع�اتوالتميي�ِز ب�ين ھ�ذه  ا�ختaف من ةجديد دحدو

الجغرافي�ة د الح�دوة سس�أمس�رع ، اً ثاني'. ق�وابب�ين أولئ�ك ال�ذين جديدةَ بينھم و داً حدو مكاِن ا9صلِ 
. مث�ل ھ�ذه الح�دودِ  رظھ�و 1967النكس�ة ف�ي الع�ام و 1948 في العامالنكبة بعد  وتعديلھا يةالسياس

 تنزاع�اق�وة و تعaق�اق�د أن�تج ا9ص�ِل  بل�د ع�نالaجئ�ين  تفص�لالت�ي د عبور الحدوإن أخيراً، و
عض��ھا ويج��ري اخت��راع ب ، ح��دود تبق��ى  وھك��ذا. ف��يھم وأثّ��رت ع��اتالمجموب��ين  دع��ّززت الح��دو

  .من العالمِ القلق في ھذا الجزء د الحدو ءھذا عب :وتذكُّر بعضھا اDخر

  

الس�كاِن  ك�ة غي�ر مباش�ر حرمباش�ر أَو بش�كل ب�احثين تن�اولوا  تمس�اھماھ�ذا الكت�اب  منتضي     
الت���ي انبعث���ت  ةالمختلف��� توالھوي���ا 1948 الع���ام من���ذ الن���زوح الجم���اعي ا9وِل ف���ي نيينِ الفلس���طي

ھج��رات و، يس��رائيلالكولوني��الي ا]ع وس��تَ الس��ببھا لج��وء  ة موج��اتداك ِع��كان��ت ھن��. وتط��ّورت
ً سعي، عائaتواً أفراد ،ينِ نيّ الفلسطي ، أخ�رى ناكأم�وأفضِل ف�ي الع�الِم العرب�ِي  اقتصادية فلظرو ا

، ھن�اك ا كل�هھ�ذوم�ع . ح�دودال ب�ين ج�انبي ا�ختaفات نمِ  لaستفادة دحدوالوحركات ا9فراِد عبر 
  .نقطة البدءإلى لعودة ا ياق إلىاشت لدى البعض

 ةتح��ت رعاي��ة الس��لطا9راض��ي الفلس��طينية إل��ى  ودوايع�� نأَ ض الفلس��طينيين بع��اس��تطاع بينم��ا    
التغي�رات، ف�ي و، بل بسبب التبد�تمعاقة حركاتِھم  ونجَد آخروذلك، قبل أَو ينية الفلسط ةالوطني

خ�ارج الع�الِم العرب�ِي  إلى الھجرة إل�ى نفسه يتوق آخرون الوقتوفي . الخريطِة الداخلية لفلسطين
ب��ين  ةالرئيس��يا�جتماعي��ة  تمف��اتيح الص��aأح��د  تك��ون القراب��ة، كلھ��ا ھ��ذه الح��ا�ت وف��ي. جمل��ةً 

 باستكش��اف وتفح��ص كت��ابف��ي ھ��ذا ال تالمس��اھما م��نالعدي��د  يق��وم ب،ھ��ذا الس��بل .الفلس��طينيين 

ف��ي الخ��ارج وض��من ا9راض��ي  ،ب��ين الفلس��طينيينوبش��كل خ��اص العائلي��ة  ،ا�جتماعي��ة تلش��بكاا
 ھن�اك ح�دود ،جھ�ةم�ن ف. المحتمل�ة ةع�ودالھج�رة  لكأحد العوامل التي تُس�ھّ  ،وإسرائيل يةِ الفلسطين

ف�ي أغل�ب ا9حي�ان،  اقتص�ادي دبُعروابط ھذه الول. قرابةروابِط ومن جھة أخرى ھناك ، وحواجز
 التموض�����عويرج�����ع ھ�����ذا ,. ةض�����من الش�����بكاِت القريب����� ض�����عمومت قتص�����اديا��ن الفع�����ل 

(Embeddedness) ب�البنى مربوط�ة بش�كل وثي�ق ة المتنّوع� ا�قتص�اديةت الصفقا نأ حقيقة إلى
2الت��ي ت��ؤثر ف��ي نت��ائجھم والنس��ق السياس��ي ا�جتماعي�ة

 ا�قتص��ادي النش��اط  فھ��مك��ن مي� ھك��ذا و. 

 ،بكلم�ة أخ�رى .والق�انوني ا�جتماعي وضع الجاليات الفلسطينية ص فييتمح ي من دونالفلسطين
م�ا  بق�در اجتماعي�ة ص�aت  وكيفي�ة الھج�رة إلي�ه الفلس�طيني المھ�اجر يعكس المكان ال�ذي يخت�اره

ً منطق يعكس  .اً اقتصادي ا

 

  العودةق ح -2

 عنص��ر م��ن ھ��ي ا�نتم��اءات/توي��اوالھ ا�جتماعي��ةوالح��واجز وال��روابط  ددراس��ةَ الح��دو نإ   

لقد ھيمن عل�ى . ينِ نيaجئين الفلسطيال ةعود النقاشجزء من  ويتناول ،ةالعود اجتماععناصر علم 
، وذل�ك ب�التركيز عل�ى موض�وع ح�ق (Legalistic Discourse)ھذا النِقاِش الخط�اب الق�انوني 

 ھذا الخطاب فإنا]نصاف،  العدل و إلى ھذا الحق تجسيد لمبدأوعلى الرغم من الوصول . العودة

 أن ، وخصوصاً الaجئ الفلسطيني رِ راعلى ق ؤثرَ ت نأَ  يمكنالعوامِل التي  منالعديد معالجة  يھمل

ف�ي ال�دول  � ي�زا�ن  الثال�ث والراب�ع aن، حي�ث الج�يامت�دت حت�ى اDن س�تين عام�اً تجربِة النف�ي 
فيھ��ا غي��ر  التفكي��رحت��ى و� عنھ��ا  الت��ي � يج��ري الح��ديثالقض��ايا  م��نوتبق��ى العدي��د . المض��يفةِ 

 اً ش�عوريين الفلس�طين الaجئ�ينأن ل�دى لق�د أظھ�رت أبح�اثي الميداني�ة . الخط�ابھ�ذا مستكشفة ف�ي 
 أص�ر، تف�ي المق�ابaف. فلس�طين ش'عبإل�ى  الحن�ينِ م�ن  كثي�راً  أق�وى  فلس�طينأرض إل�ى  بالحنين

، ا9رض، البحر ا9بيض المتوسط، المسجد ا9قصى، أَو ةكيلْ عن الم حدثعلى التَ  الaجئينبعض 
 التعايش استحالةأَقترح ھنا  ولست. منع مو نِعيشويكيف س في التفكيركنيسة دير برعم، وتَفادوا 

                                                
2 Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston, MA: Beacon, 1957).  
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ت لَيس� ةالع�ود ضرورة التفكير في، لكن دِ يِن وجيرانِھم اليھونيالفلسطي العائدين المحتملين من  بين
  .اتھا المجتمعيةلكن أيضاً في تعبير يةالجغراف اتھارفقط في تعبي

فلس�طينيين ف�ي الع�ودة حق الaجئين الل تؤسسھناك أربع مجموعات مستقلة من القانون الدولي    
الق�انون ا]نس�اني؛ ق�انون حق�وق ا]نس��ان؛ ق�انون الجنس�ية كم�ا ھ�و مطب�ق بالتعاق��ب : إل�ى دي�ارھم

، خص�ت كاف�ة ع�aوة عل�ى ھ�ذه الق�وانين، الت�ي تنطب�ق عل�ى الaجئ�ين. الدولي؛ وق�انون الaجئ�ين
الت�ي تح��دثت ع��ن  11 ، الفق��رة194الجمعي�ة العمومي��ة ل�م�م المتح��دة القض��ية الفلس�طينية ب��القرار 
الaجئون الراغبون في العودة إلى : "إطار حل لمشكلة الaجئين الفلسطينيين، ومنھا إمكانية العودة

دي��ارھم والع��يش بس��aم م��ع جي��رانھم ينبغ��ي أن يس��مح لھ��م ب��ذلك ف��ي أق��رب موع��د ممك��ن، ويج��ب 
ار الت�ي لحق�ت التعويض عن ممتلكات أولئ�ك ال�ذين يخت�ارون أ� يع�ودوا وع�ن الخس�ائر وا9ض�ر

بالممتلك��ات، ووفق��اً لمب��ادئ الق��انون ال��دولي أو مب��ادئ الع��دل، يج��ب أن تق��وم ب��ه الحكوم��ات أو 
"ولةؤالمسالسلطات 

3
.  

 

الوطني�ة النزع�ة لفلس�طينيين، علين�ا أيض�اً أن نفھ�م أن ا إل�ى ولفھم أھمية قض�ية الaج�ئ بالنس�بة   
ف�ي الع�ام  هصف الشعب الفلسطيني من ديارالفلسطينية كما ھي اليوم قد ولدت مع طرد أكثر من ن

يلزمن��ا  ھ��ذا الفھ��م." اللج��وء"وأن واح��دة م��ن الس��مات ا9ساس��ية للھوي��ة الفلس��طينية ھ��ي  ،1948
  .ا]س�رائيلي -العرب�يمشكلة الaجئين الفلسطينيين على أنھا ا9ساس في أي ح�ل للن�زاع  بمناقشة

 .وھنالك خمسة أسباب لذلك

 

 ، حي�ث�1948 يأخذون بع�ين ا�عتب�ار م�ا حص�ل للفلس�طينيين ع�ام ئيليون ما دام ا]سرا ،أو%ً    

 ف��ي سيس��تمرون ف��إنھم  م��ن أرض فلس��طين التاريخي��ة، بالمئ��ة 87م��ن  ونط��رد الس��كان ا9ص��لي

ليس ھنالك م�ن ح�ل و). الضفة الغربية وقطاع غزة( ا9رض الباقية من بالمئة 22المساومة على 
 .أوسلواتفاقيات وقد يكون ھذا ھو سبب فشل ، الaجئين دون ربطھا بقضية من لمسألة ا9رض

 

و� مس�ألة ت�aوة الق�انون ال�دولي  تقني�ة ح�ل قض�ية الaجئ�ين مج�رد مس�ألة اس�تيعاب ليس ،ثانياً    
تحلي�ل للن�زاع الفلس�طيني إل�ى عناص�ره ا9ولي�ة بال�ذات، وذل�ك لفھ�م  ب�ا9حرى هإن�. كقراءة القرآن

نيالية، ول�قرار بالحاجة إلى المناقشة، ليس من والممارسة الكولإلى نوع ما من  هكيف أدت أسباب
ھذه ھ�ي الش�روط المس�بقة الفعلي�ة . وقبولھا أجل الفھم فقط، وإنما لaعتراف بالمسؤولية التاريخية

 .ددوارد سعيإ9ي مصالحة حقيقية وعفو متبادل، كما اقترحھا 

 

للن��زاع ح��aً م��ن دولت��ين أو م��ن دول��ة ثنائي��ة ، بص��رف النظ��ر عم��ا إذا اتخ��ذ الح��ل النھ��ائي ثالث''اً    
 (Extraterritorial States) ح�دود مرن�ة ات�يأو ربم�ا م�ن دولت�ين ذو القومي�ة

� يمك�ن فإن�ه ، 4
، وق�د كش�فت ا�نتفاض�ة الحالي�ة أھمي�ة الaجئ�ين. ثانوية قضية النظر إلى قضية الaجئين بوصفھا

م��أزق عملي��ة  إلي��هآل  بس��بب م��ا اً تض�رركث��ر ا�جتم��اعيون والسياس��يون ا9 نلف��اعلواإنھ��م  وبين�ت
 .للسaم أوسلو

 

ن الحق مفيد في خلق إطار فإ، عaوة على القيمة ا9خaقية والرمزية لتحقيق حق العودة، رابعاً    
يمنح الaجئين الخيار بين البق�اء ف�ي البل�د المض�يف، والع�ودة إل�ى دي�ارھم أو المج�يء إل�ى الدول�ة 

عل�ى الع�يش  أُكرھ�واوح�ق الع�ودة ض�روري 9ولئ�ك ال�ذين ). أو دول ثالثة(الفلسطينية المستقبلية 

                                                
3 "194 (III): Palestine - Progress Report of the United Nations Mediator," 

<http://domino.un.org/unispal.nsf/0/c758572b78d1cd0085256bcf0077e51a?OpenDocument>. 
4 1�%	@�� )� *�A�� ���8+: Sari Hanafi, "Palestinian Refugees: Citizenship and the Nation-State," in: 

Françoise de Bel-Air, dir., Migration et politique au Moyen-Orient (Beyrouth; Amman: L’Institut 

français du proche-orient (IFPO), 2006), pp. 145-162.   
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 حتض��نھميل��م  دولف��ي بائس�ة  مخيم��اتمح�رومين م��ن الحق��وق ا9ساس�ية ف��ي  ،غرب��اء س�تين عام��اً 

 .بالترحابدائماً  بعضھا 

 

يف�تح أم��ام الaجئ��ين ال��ذي س��وف  ،ق ا�ختي�ارلح�� س�يالرئي المفت��احھ��و ح��ق الع�ودة  إن أخي�راً،    
وتعتم���د حرك���ة الaجئ���ين عل���ى العدي���د م���ن العوام���ل المتعلق���ة بالفض���اء . ا]مكاني���اتعدي���د م���ن ال

ح��ق الع��ودة � يعن��ي أن جم��اھير الaجئ��ين بأكملھ��ا و ،ا�جتم��اعي وا�قتص��ادي والثق��افي والھوي��ة
فتجربة الaجئين في العالم تظھر، في معظم الحا�ت، أن ال�ذين يخت�ارون الع�ودة ھ�م أق�ل . ستعود

  .من الذين يختارون حلو�ً أخرى عدداً 

ف�ي  ت�ذّكرناآرن�دت  ةحن�و .غي�ر مب�رروالمنطق ال�ديمغرافي من العودة ا]سرائيلي إن الرھاب     
5دراستھا عن الدكتاتورية

بقرار رج�ال الدول�ة ح�ل مس�ألة المح�رومين م�ن ح�ق المواطن�ة م�ن " ، 
الك�اره  الدول القوميةفھم منطق  عبر ا�قتaع واللجوءضرورة دراسة  كدتوقد أ. "خaل إھمالھا

 تج��ريم، وق�د تتبع�ت المنط�ق السياس�ي والرم�زي ال�ذي أس�فر ع�ن بأن�ه غي�ر م�واطن تص�نفه لم�ن 

اض��طراب النظ��ام ا]قليم��ي، وخاص��ة ف��ي  إل��ىولع��ل اعتب��ار ح��ق الع��ودة أن��ه س��يؤدي . الaجئ��ين
 .تآرينيؤكد استمرار مصداقية ما طرحته ھو واحد من ا9وھام الذي إسرائيل، 

 

  

  ةالعود سوسيولوجيالدراسة  يةمنھج -3

لق�د . يةِ الفلسطين ةالعود اجتماع علم  ت ا9ولى فيالمساھما إلى أن يكون من  الكتابھذا  يھدف   
 لةحول مشك الحقل العلميضمن أيضاً  فقط، وإنما الشعبيِ  كرفي الف � را9ساطي من العديدانتشر 

عل��ى  اً معتم��د ،بع��ض ھ��ذه ا9س��اطيرِ  تفكي��ك م��ح إل��ىيط ب��ذلك ھ��وو. هت��دوعو الaج��ئ الفلس��طيني
  :ةرئيسي ميزات ثثaتتسم بمنھجية 

الھج�رِة، و�  لموض�وع  (Nation-centered)ھذه المنھجية على مقاربة كلي�ة  لم تعتمد، أو%ً    
6ل��ونغنس إليزابي��ث وكم��ا بين��ت. فردي��ة تمام��اً مقارب��ة 

الھج��رة دراس��ة اتس��مت ، تاي��من��ذ الثمانينف،  
العائل�ة،  م�عفي عaقتھا  رلمھاجل ةالفردي ا9ضرار/على المنافعِ بالتركيز  العائدة/طوعيةال/ةالقسري

على " (ھجرة العقول" من التركيز علىالمھنية، أكثر ستراتيجيتھا اومع ، ومع الشبكات التضامنية
خصوص�اً س�وق و سيطرة الدول�ة عل�ى الس�وِق،ضعف ولعل . من وجھة نظر الدول )سبيل المثال

 لق�د. ي�دالوح م�لالعا تلَيسق السون إ، حيث في الوقت نفسه لھا نتيجةلكنه و يأساس سببمالة، الع

دراس��ات س��اري حنف��ي  زاوج��ت الكت�اب عل��ى المقارب��ة الفردي��ةَ، بينم�اھ��ذا أغل��ب دراس��ات  اعتم�د
  . الكليةالمقاربة وماري توتري بين المقاربة الفردية و

حيث ، القسريةالھجرة الطوعية وھجرة الَربطُ بين الفتتمثل في  ،ھذه المنھجيةل الثانيةَ  زةَ الميأما    
الھجرة الِدراسات الجديدة في  وتقترح. ةَ مبّرردائماً  تلَيس التي رسمھا الباحثون ن خطوط الفصلإ

 ج الثق�افي زوالتماثقافية الِدراسات الو  شتاتالو (Transnationalism)العابرة للحدود القومية 

(Hybridity) ترابط ً ً تحليلي ا  تانظر مساھما(العودة  ةھجروتجربة المنفى، و الھجرةَ  بةبين تجر ا
 كaھم��ا ف��إن التنق��ل وا�س��تقرار ، 7لي��زا م��الكي تش��يروكم��ا ). محم��د كام��ل درع��ي وس��اري حنف��ي

  .ةتنھيغيرم اً ھي دائمريخية ومشاريع ُمنتَجات تا

                                                
5 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Meridian books, MG15, 2nd enl. ed. (New York, 

Meridian Books, [1958]), p. 280. 
6
 Elisabeth Longuenesse, “Ouverture des marchés et mobilités professionnelles des cadres," dans: Hana 

Jaber et Françoise Metral, dirs., Mondes en movement: Migrants et migrations au Moyen-Orient au 
tournant du XXI

ème siècle (Beyrouth: Institut Français du Proche-Orient, 2005), p. 180. 
7
 Liisa H. Malkki, "Refugees and Exile: From "Refugee Studies" to the National Order of Things," 

Annual Review of Anthropology, vol. 24 (1995), p. 514. 
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انظ�ر عل�ى ( ةالوطِن وشكِل الدول�ة القومي� ةفكر انتقادلھذه المنھجية تتمثل في  الثالثةَ ةَ زالمي نإ   
). الكت�ابحنف�ي ف�ي ھ�ذا الفص�ل ا9خي�ر لس�اري و س�يدريك ب�اريزو البحث الذي كتبهسبيل المثال 

 تالمعن�ى وص�aحيةَ النظري�ا دة أن يخاط�بالع�وسوس�يولوجيا و وعلى أي تفكي�ر ف�ي ح�ق الع�ودة
 اللج��وء تراس��ام��ن دالعدي��د ق��د اتس��مت ف. مواطَن��ةالو الدول��ةو ديمقراطي��ةالو ة الكaس��يكية للس��ياد

الرؤي�ة  ع�ززت و .الaج�ئأزم�اِت صممت لح�ل حيث ، ليزا مالكي نارذكّ كما ت، الوظيفيةبطابعھا 
ً إقليمي�مح�دد وط�ن ر ف�ي ذتك�ون كامل�ة عن�دما تتج� نفقط أ يمكنالتي  ة،ھويلموضوع ال الوظيفية  ا

(Territorial Homeland)  ،م��ن  ءج��زوكأن��ه ، نعرف��ه ذي الدول��ة بالش��كل ال�� ةفرض��يةَ س��ياد
8منطق الطبيعِي أَو الضرورِي ل�شياءِ ال

.  

  

  الكتاب اھذ -4

 :Crossing borders, shifting boundaries)لكتاب ماعدا الفصل ا9ول، ھذا الكتاب ھو ترجمة   

Palestinian Dilemmas)  الص��ادر ع��نAmerican University in Cairo Press. لھ��ذا الع��ام .

فھم سوسيولوجي لعودة الaجئين الفلسطينيين م�ن حنفي في الفصل ا9ول محاولة ل يطرح ساريو
. "ش�مل"، بما في ذل�ك مس�ح ق�ام ب�ه مرك�ز على مدى عقد من الزمن جراھاأخaل أبحاث ميدانية 

وخاص�ة فيم�ا  ،الaجئ�ين ف�ي حركت�ه المس�تقبلية رعلى ق�را ستؤثريبحث في بعض العوامِل التي و
بدراس�ة حال�ة ) الفص�ل الث�اني(تحلل شيرين ا9عرج بينما  . رأسمال ا�جتماعيالو  يتعلق بالعودة

رغ��م  وق��د ح��افظ أھ��الي الولج��ة، .ال��روابط ا�جتماعي��ة 9ھ��الي قري��ة الولج��ة ب��ين القري��ة والمھج��ر
أتن�اء  ف�ي العaق�ات الذرائعي�ة والمص�لحية على أشكال مختلفة من العaقات، بما ف�ي ذل�ك ،التبعثر

  .  ة الولجةانتخابات جمعي

مرتك�زتين دراس�تين ) الفص�ل الراب�ع(س�يدريك ب�اريزو و) الثال�ث الفص�ل(قدم ماري ت�وتري تو   
من  ،ومعه الواقع والھوية ،الحواجزالخط ا9خضر حول تغيير الحدود و ميدانية داخل أبحاث على

لض��فة خ��aل دراس��ة حال��ة قري��ة برطع��ة المش��طورة، وال��روابط القرابي��ة لب��دو النق��ب ب��ين غ��زة وا
م�ع ھ�ذه الح�دود ب�دل  س�عت للتكي�ف حرك�ة التواص�ل عب�ر الح�دود بين�ا أنلق�د   .الغربي�ة وا9ردن

  .كيف تخلق الحدود عaقاِت القوة وتمھد الطريق لنشوء النزاعات ، وأظھراتحديھا

بدراسة  مس�ارات الaجئ�ين الفلس�طينيين ف�ي لبن�ان ) الفصل الخامس(ويقوم محمد كامل درعي    
 ،لبن��ان م��نمك��ان أكث��ر أمن��ا  ت؛ ھ��ؤ�ء الفلس��طينيون ال��ذين يح��اولون إيج��ادالتس��عينيا من��ذ بِداي��ة
   .مصادر تسھيل الھجرة مصدراً منالقرابة  ويستخدمون نحو أوروبا، فيتوجھون

ا9ميرك��ي العائ��د م��ع  -تع��اطي  الش��باب الفلس��طيني) الفص��ل الس��ادس (تم��ارا تميم��ي  ت��درسو   
ھ�ي تق�دم و .اعة كيف تعام�ل ھ�ؤ�ء الش�باب م�ع و�ءاتھ�م المتع�ددةوتظھر لنا ببر ،إشكالية الھوية

  . ش في الضفة الغربيةيھم حول العئلِ بينھم و بين أعضاء عواية الھو تحالة مثيرة من مفاوضا

أوس��لو،  اتفاقي��اتمن��ذ  نيةإل��ى ا9راض��ي الفلس��طي" الع��ودةِ " محنف��ِي حج�� س��اريم يُق��يّ  اً وأخي��ر   
ان الفلس��طيني م��ن دون عودت��ه الفيزيائي��ة وع��ن طري��ق المعرف��ة ومس��اھمة الش��تات ف��ي بن��اء الكي��

    يُ��دعى برن��امج نق��ل المعرف��ة عب��ر المغت��ربين ھ��ي ا7ول''ى :وق��د رك��ز عل��ى تج��ربتين. والخب��رة

والثاني''ة . بھ��دف اس��تقدام علم��اء وتكنول��وجيين فلس��طينيين إل��ى وط��نھم ا9م (Tokten) "ت��وكتن"
عل��ى ش��كل ش��بكة إنترنيتي��ة ل��ربط العلم��اء  والخب��راء  ةتجرب��ة أسس��تھا الس��لطة الوطني��ة الفلس��طيني

ھ��ي وا�س��تفادة م��ن كف��اءات  العلم��اء للتنمي��ة ف��ي فلس��طين، و ،المغت��ربين الفلس��طينيين م��ع ال��داخل
  . (Palesta) "باليستا"تسمى 

بيوتِھم،  من واَ طَردالذين ين الفلسطيني تفَْھم معضa ىءقارللھذا الكتاب  وإننا نأمل بأن ييسر    
ً بح مالعال مختلف بلدان ھاجروا إلى منقسمةَ، أَوالقُرى تحّملوا الأَو َ   بِي�ةروت لaس�تقرارمك�ان عن  ثا

 سك��يع م��ا ،الح��واجز نفس��ھاف��ي  والتغي��رات، د الح��دو بع��ض عب��ورص��عوبات  ف��ي ولع��ل. عائل��ةال
إنھ�م ف�ي بح�ث س�رمدي . في خي�اِل الن�اسِ  ودمكان ھذه الحدو، قاسعة النطاالوسياسيةَ ال تنزاعاال

                                                
8 B�@+ �*%���.  
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، ا9خ�رى ةالمباش�ر ةالشخص�ي توالعaق�ا ب�ةأھمي�ةَ القراوإبقاء ھم، تإعادة بناء حيا عنو أملجعن 
 Identity) الھوي��ةِ الفضفاض��ة لسياس��ات  ةدرج��مال التص��نيفات عل��ى حي��ث يغل��ب  ك��ل ذل��ك 

Politics). الكتاب ص وتحر في ھذهيستكون موضع تمح كلھا تھذه العمليا. 

 

 روس في مقارنة تجارب العودةالدبعض   :النظام العالمي لعودة ال!جئين -5

المعاھدة الدولية للوضعية القانونية "تحت اسم  1951 العامتأسس النظام العالمي لaجئين في       
. من في العالليتعامل مع كافة الaجئي 1967بروتوكول عام  في يناتتحس وأُدخلت عليه ،"لaجئين

 ت�وفير معاھدات ا9مم المتحدة لaجئ�ين الت�ي تتن�اولمختلف على دولة  145وقد وقَّعت حتى اDن 

ج��روا م��ن ھُ والمس��اعدة ل�ف��راد ال��ذين ) الدائم��ة، المؤقت��ة، والوقائي��ة: بأش��كالھا المختلف��ة(الحماي��ة 
لش��ؤون  دةالس�امية ل�م��م المتح�وتعتب�ر المفوض��ية . بaدھ�م وال�ذين ينطب��ق عل�يھم تعري��ف الaج�ئ

يق�ارب  إل�ى م�ا تق�دم المس�اعدة ؛ إذ إنھ�االمتحدة في ھذا الخصوصل�مم  الذراع التنفيذيةالaجئين 
9العالم في مختلف أنحاءمليون �جئ  20

.  

 دراس�ات عل�ى فق�ط، ب�ل إن�ه يش�تمل أيض�اً  م�ن ق�وانين دولي�ة ينيتألف النظام العالمي لaجئو�    

الب��احثين  سياس�اتبالتع�اون ب�ين  تص�دريمي�ة وش�به أكاديمي�ة ف�ي تق�ارير أكادتتمث�ل  اللج�وء بش�أن
  .والمنظمات الدولية التي تمول أغلب ھذه ا9بحاث

ض�د ت�راث  اً جدي�د) مب�راديغ( مفھوم�اً محوري�اً في إنشائه أھمية النظام العالمي لaجئين  وتكمن   
في فترات تاريخية  قامت وكانت حكومات سوفياتية وتركية قد. الحربين العالميتين ا9ولى والثانية

وض�ع ق�وانين بعدة دول أوروبي�ة كما قامت . الثبوتية وتجريدھم من أوراقھم بطرد �جئين معينة 
بوض�ع ق�وانين  1915قامت فرنسا ف�ي الع�ام و. بسبب أصولھممن الجنسية بعض مواطنيھا تجرد 
 ث��م  1922  اموتبعتھ��ا بلجيك��ا ف��ي الع�� ،إعط��اء الجنس��ية 9ش��خاص م��ن أص��ول دول معادي��ة تمن��ع

، وھك�ذا حت�ى ق�وانين 1933وك�ذلك النمس�ا ف�ي الع�ام  1926 الع�امإيطاليا ذات النظام الفاشي ف�ي 
حق��وق  ب��aوم��واطنين " ك��املين"م��واطنين  إل��ىالت��ي قس��مت الم��واطنين ا9لم��ان  1935نوربي��غ 
  .سياسية

. دولي�ة والعولم�ةمن س�ياق واس�ع م�ن الھج�رة ال اً يجب أن نفھم حركة الaجئين باعتبارھا جزء    

م�ا دام   اتج�اه الھج�رة تص�اعدويمك�ن توق�ع . مليون مھاجر يسكنون خارج بلد ال�و�دة 170ھناك 
عب��ر م�ا يظھ�ر  ف�إن ،فيم��ا يتعل�ق ب�الھجرة القس�ريةو .ھن�اك انخف�اض ف�ي س�كان الدول�ة الص�ناعية

10يبق�ى ف�ي منف�اهالaجئ�ين  أن الج�زء ا9غل�ب م�نھ�و التاريخ 
ولي خ�aل المجتم�ع ال�د لق�د فض�ل. 

ا غي�ر متناس�بة م�ع سياس�اتھكان�ت  الع�ودة 9ناردة خيار ا�ندماج في مجتمعات المنف�ى الحرب الب
لaجئين ا9فغان ا حالأدوات في الحرب بين ا9قطاب، كما ھو ك الaجئونخدم تُ اسوقد . الخارجية

ً حالي�أص�بح خي�ار الت�وطين و. فياتالذين استخدمتھم أمريكا في الحرب ضد الس�و بس�بب  عبأص� ا
وأص��بح موض��وع الھج��رة  وأُس��تراليا، خاص��ة م��ن أوروب��ا ،ظھ��ور المش��اعر المعادي��ة للمھ��اجرين

ً مربوط ا9غلبي�ة  تع�اد ؛ إذأظھرت الدراسات أن ھذا الدعم ض�عيف وقد.اعتبارات أمنية وطنيةب ا
11دون أّي مس��اعدة ت��ذكر ِم��ن المنظم��اِت الدولي��ةِ  م��ن الكبي��رة م��ن الaجئ��ين

 مال��دع بم��ن ھن��ا يلع��. 

                                                
9

 Arthur C. Helton, The Price of Indifference: Refugees and Humanitarian Action in the New Century 

(Oxford; New York: Oxford University Press, 2002). 
10

 John R. Rogge, "Repatriation of Refugees: A Not So Simple "Optimum" Solution," in: Tim Allen 

and Hubert Morsink, eds., When Refugees Go Home: African Experiences (London: United Nations 

Research Institute for Social Development (UNRISD), 1994), p. 21. 
11 &��C ��*�� ��5 )� �	���*�� ��,8�. *	� *;��  )�!�=�� )� D�� ��� �� �(��=  >� )3� ��� D*�	�� 3����*�� 3�	�8+��� . *0�

E��;�� �C	��� �� *�,<��� �,�� F�G  �� ��!	� 1� ��%# H�# �)	2��� )�!�=�� D*�� 1�,�2001 ���# F��F 50 I����* 
J)4��� F�G D*����. �8+�: Arthur C. Helton, The Price of Indifference: Refugees and Humanitarian Action in 

the New Century (Oxford; New York: Oxford University Press, 2002), p. 182.  
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دوراً مھم�اً ف�ي دع�ِم العائ�دين، خصوص�اً ف�ي بِداي�ة ) أح�د أش�كاِل رأس الم�ال ا�جتم�اعي( يالعائل
تھم إل�ى ع�ود وتنظ�يم أي�ديھم با9م�وِر أخ�ذ  على قدرتَھم بة الaجئين ا9فارقةتجر رتُظھو. عودتِھم
   . الوطن

التج�ارب الع�المي وم�ن  نق�اط اس�تقتھا م�ن النظ�ام خم�سفيما يتعلق بھجرة العودة، سأتناول ھنا    
  .المختلفة لعودة الaجئين، حيث سنناقش ا9بعاد السياسية وا�جتماعية والمؤسساتية

  

  البعد السوسيولوجي  -6

  

حرك�ة  ع�ن مھم�ةمعلوم�ات المتح�دة اللجن�ة العلي�ا لش�ؤون الaجئ�ين التابع�ة ل�م�م  تبيان�اتقدم     
أق�ل ) محتمل�ةعودة العندما تكون (لى دول ا9صل إ العائدين�حظنا أن عدد الaجئين فقد  ؛الaجئ
طبق��اً و. أَو الھج��رة إل��ى دول��ة ثالث��ة المض��يفةا�ن��دماج ف��ي الدول��ة  خت��اريال��ذي  ِم��ن الع��دد كثي��راً 

 في المئ�ة 21 مارس، 2002لعام لالمتحدة اللجنة العليا لشؤون الaجئين التابعة ل�مم  ءات]حصا

ش�كل حي�ث  ،اس�تثنائيةَ الس�نة تل�ك  تَكان�و). ينعائ�د 2.252.804(الع�ودة  ح�قالaجئ�ين فقط من 
ً �جئ  3.828.852مجموع من  في المئة 47فقد عاد  :العائدين ِمن في المئة 80 منفغان أكثر ا9  ا

ً أفغاني  ءاتم�ا تخف�ي إحص�ا اً ولك�ن كثي�ر. إيران وطاجيكستانوباكستان  نبشكل رئيسي م aً مسج ا

أن كم�ا  .مس�تندة عل�ى حرك�ة المع�ابر الحدودي�ة ا]حص�اءات ، منھ�ا م�ثaً، أن جمة مشاكلالعودة 
مھاجرين داخل (نازحين في أغلب ا9حيان  أن الaجئين يصبحون الدراسات ا9نثروبولوجية بينت

، حي�ث ، كما في حالة عائدي منظمة التحري�ر الفلس�طينيةَ إل�ى الض�فة الغربي�ة وقط�اع غ�زة)بلدھم
 .صعبةُ جداً  ا9وضاعوجد بعضھم أن 

تركي�ب س�وِق العمال�ة ب ،بصورة رئيسية ،أسباب تتعلق صغر حجم العودة نسبياً إلى عدة ويعود   
س��aم دايت��ون   ةاتّفاقي�� حب��رحت��ى قب��ل جف��اف ف. الحال��ةُ البوس��نيةُ ھ��و الوض��ع ف��ي كم��ا  ؛ةالعالميِ��

(Dayton)    واض�ح بحعن�دما أص�العودة جاريةَ حول  حادةكان ھناك مناقشة  ،1995في العام ً  ا
12بسرعة دثحتَ الواسعة النطاِق لن  الطوعيةتلك العودة  أنً 

 ونص�ف أع�وام م�رور ثماني�ةبع�د  و .

يملكونھا كانوا ھم التي تمليون �جئ ونازح إلى بيوما يقارب ال ادع ،ا�تفاقيةھذه  توقيع على العام
 2.2الن�ازحين ف�ي أثن�اء الح�رب  مجم�وع وك�ان. ف�ي البوس�نة والھرس�ك م�دنھم الح�رب وإل�ىقبل 

2004م��ايو/م��ن أي��ار ابت��داءو. ملي��ون ش��خصِ 
ھ��ذه الع��ودة  بش��كل ملح��وظ ح��والي  ن، تَتض��م13

مجموع�ة عرقي�ة  تس�يطر علي�همك�ان  إل�ىع�ودة ( ي�ةما تسّمى عودة ا9قلوھي ، نازحاً  411.970
إل�ى م�ا يس�ّمى ع�ودة  با]ضافةالعدِد الكليِّ لaجئين، في المئة من  18.7 كلشتو]) صرب[أخرى 
ن ف�ي البوس�نة والھرس�ك موحي�ث يقط�ن المس�ل ،تاإلى البلدشخص  543.000عودةة، أي ا9غلبي

يمك�ن  � ، فإن�هأھمية عودة بعض الaجئ�ين  أن علىتبين بعض ا9بحاث و. بأغلبية عددية ظاھرة
ضمن  ينا9شخاِص نازح منعدد كبير إضافة إلى ذلك، بقي . ا9ماِن والكرامةِ  بأنھا تحققوصفھا 

البوسنة والھرسك  نم �جئ 125.000حوالي وھؤ�ء يشكلون . دائم حل لىإ ةوفي حاج ةالمنطق
، ةخ�ارج المنطق� �ج�ئ 45.000وح�والي  ،في صربيا المج�اورة والجب�ل ا9س�ود وكرواتي�ا كانوا

                                                                                                                                       

  D*�� 1�,�  D*#��� ��K� �� 	�� )�!�=�� )�L
� 	����� �+���� ��	0 *0�370.000 >*� �� MF�� )�  ���N/"�	� 1992 
)	��+�/1�� � 1993  � �@�)� �*�A 128 ���* )���� .� P� ��A�� ��Q����# R��F 1.7  S�� )����))� �3D��	�� )�*�  � (

)�  �5*�  F�G )��	��� 1992 �1996 �@��  	5�*0 ���#F 150 ���* )���� .	� ��	+ ��	# ���  )� �T�� *��Q�40.000  F�G S��
  �,+4��@��  �2� 36 ���* )���� .�8+� :+ �*%���B�@.  

12
  Nations-Unies Haut Commissariat pour les réfugiés [UNHCR], Les Réfugiés dans le monde: 

Cinquante ans d'action humanitaire (Paris: Edition Autrement, 2000), p. 168.  
13

 United Nations High Commissioner for Refugee [UNHCR], Global Report 2004 (Genva: UNHCR, 

2004). 
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ً مھجر داخلي 350.000با]ضافة إلى حوالي  14نازح ضمن البوسنة والھرس�ك أو ا
ھك�ذا يش�كل  و. 

العائدين  منصغيرة  اً أعداد ونازحيھا البوسنة والھرسك من �جئي يمن العدِد الكل في المئة 18.7
  .اً مھمةُ كثير ة نفسھاقرى ذات ا9غلبية الصربية، بينما العودة إلى المجموعة العرقيالمدن والإلى 

 عما سؤالال داخل اللجنة العليا لشؤون الaجئين التابعة ل�مم المتحدةِ  ا9خيرقاِش لنِ ا يظھر ِمنو   

إلى  بينما كان خيار العودة. ھو ا9كثر شعبيةً وا9فضل لaجئين المعنيينِ  العودةان خيار إذا ك
التسعينيات في  ةظَھر بحماس ، فقدللحرب الباردة ا9يديولوجية ةأثناء المجابھ فاً فيضعي الوطن

إلى  ةھو عقد العود تاللجنة العليا لشؤون الaجئين أن التسعينيا تحيث أعلن ،الماضي من القرن
ً رومانسي �ً نرسم خيا أ�ً  ولكن علينا .الوطن ن طبيعة إحيث  كافة، حول العودة في الحا�ت ا

مقاومة العديد من الaجئين للعودة تظھر الدراسات و. في ا9حوال كلھا الaجئين في العالم تغيرت
ً ، بينما فضل آخرون تاريخي)المسلمين البورميينِ ك( ودة إلى عال لىعأن يكونوا عديمي الجنسية  ا

، كما يمكن ذكر )الحرب نھايةفي فرنسا أَو ألمانيا في  كاليھود الرومانيين والبولنديين( ھمنوط
15استحالةَ البقاء في ھذه ا9يام ھمنالسياسي الذين تعني عودتھم إلى وط ا�ضطھادضحايا 

. 

 

ساء نوتمكنت حضريين،  يون أصبحوافالريف ؛في الدول المضيفة روابط جدية تنشىء اللجوء الطويلةحالة إن      

بة إلى بالنسولعل الدرس  .ض البلداِن الجنوبيةبعفي  بقيناللواتي  ھنتأخوا منالمضيفة أكثر  البلدانمن  الكثيرفي 

ورغم أھمية رغبة . ةالعودسوسيولوجيا والعودة  ھو وجوب الَفصل جزئياً بين موضوع حق ةنيالفلسطي الحالة

ة اقتصاديوتحضيرات  لبِ دفع من المجتمع المستقن ھناك عوامل إ، ف16حق العودةمن خaل  الaجئ وتمكين

وحنين كل عن التصورات المثالية ، 17يا زريقإيل، كما ذكر فقد تحدث فيرنر. تعتبر من ا9ھمية بمكان ةاجتماعيو

، (Community) المجتمع المحليت يشوه معاني لعودة ا]رادية إلى بلده ا9م، واعتبر أن التشتا �جىء إلى

18ومعھا ذكريات الوطن
الفلسطيني ابن الشتات بالضرورة بين الفضاء الجغرافي  ، � يطابقومن جھة أخرى. 

ويقول . ، حتى وإن كان يعيش إرادياً خارج وطنه)إضافة إلى ھويات أخرى(فلسطينية  والھوية، فھو يعتبر ھويته

، وفي الوقت (a- topia)  مكانفي الa يظaن يعمaن ووعي ا]نسان لھان ذاكرة الوطن إ: "امونجيمانويل مإ

والوطنية ويحافظون على  نفسه فإن أولئك الذين يعودون إلى وطنھم ا9م يطورون تصورات جديدة عن الھوية

  ".عaقات وو�ء يربطھم ببلد الھجرة

ي�دعو  من مبادئ اللجنة العليا لشؤون الaجئين التابعة ل�م�م المتح�دة اً وعلى الرغم من أن جزء   
 ف�ي أغلبھ�ا ھ�يأن ھذه الع�ودة  فإن دراسات تبين  ،لوطنا إلى العودة على عدم إجبار الaجئ إلى

19ف�ي الس�ودان وا]ريت�ريينف�ي جن�وب أفريقي�ا  ھي حالة الم�وزمبيقيينكما  ،غير طوعية
حت�ى و .

م�ن خ�aل  إل�ى دي�ارھم على العودةالعراقيين وا9فغان  حاولت بعض الدول الغربية تشجيععندما 
وبينم�ا يتض�ح أن الaجئ�ين  .ف�ي الع�ودة رغب�تھم  أب�دوا اً ج�ديaً قل� ع�دداً  ف�إن ،تقديم معون�ات مالي�ة

                                                
14 United Nations High Commissioner for Refugee [UNHCR], Global Report 2003 (Genva: UNHCR, 

2003). 
15

 Giorgio Agamben, "We Refugees," translated by Michael Rocke (1997), 

<http://www.egs.edu/faculty/agamben/agamben-we-refugees.html>, p. 2. 
16 Sayigh Rosemary, "Sources of Palestinian Nationalism: A Study of a Palestinian Camp in Lebanon," 

Journal of Palestinian Studies, vol. 6, no. 4 (1977). 
17

 Elia Zureik, "The Trek Back Home: Palestinians Returning Home and their Problem of Adaptation," 

in: Are Hovdenak [et al.], Constructing Order: Palestinian Adaptation to Refugee Life (Jerusalem: Fafo 

and Institute for Applied Social Science, 1997), p. 80. 
18

 Daniel Warner, “Voluntary Repatriation and the Meaning of Return to Home: A Critique of Liberal 

Mathematics,” Journal of Refugee Studies, vol. 7 nos. 2-3 (1994), p. 160. 
19

 Barbara Harrell-Bond, "Repatriation: Under What Conditions is It the Most Desirable Solution for 

Refugees?," African Studies Review, vol. 32, no. 1 (1989). 
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ً ھناك أيض ، فإنشاركوا بفعالية في تخطيط عناصر عملية العودة تظھ�ر أن بع�ض البح�وث الت�ي  ا
 ك�ان في العديد م�ن الح�ا�تف. بق أيضا بشكل واسع وبشكل فضفاضطُ مفھوم العودة الطوعية قد 

20للعودة ھو الدافعغياب البدائل المناسبة لaجئين 
.  

، كما ھو وضع بما فيھا العودة المؤقتة ،أشكال عودة الaجئين�بد من ا]شارة إلى تنوع  اً أخيرو   
فف�ي أج��زاء عدي�دة م��ن ". ع�ودة دوري��ة"حي�ث يمك��ن التح�دث ع��ن  ارق��ة،9فالعدي�د م��ن الaجئ�ين ا

ف�ي العدي�د و. للع�ودة الس�ريعة انتظ�اراً مقربة من الحدود التي عبروھا على ريقيا يبقى الaجئون أف
ً تقلي�دي في من�اطق اعت�ادواأو  نفسھا في المنطقة العرقية يبقى الaجئون من الحا�ت الھج�رة إليھ�ا  ا

ً موسمي 21ا
ا9راض�ي  إل�ى نيھ�اجرو حيث قديفضل بعض الaجئين ھذا الشكل من العودة، وربما  .

تك�ون قريب�ة م�ن ا9ردن أو  إل�ى من�اطقم�ن ا9غلبي�ة اليھودي�ة، أو  خوف�االفلسطينية ذات ا9غلبية 
دائ�م، منطق�ة ت�وطين  نھائي �ختي�ارقرار  �تخاذ يعطى الaجئ فترة وجيزة � يمكن أن و. مصر

 ذا اً نظام�عملي�ة الس�aم ل�م تخل�ق يفش�ل إذا وف س�كل ذل�ك . 2004جنيف في  ا اقترحت مبادرةمك

  .فضاء مرن

  عد السياسيبال -7

 .حول العaقة بين حل الصراع وعودة الaجئيننقاش  في بعض ا9وساط  ا9كاديمية  يدور    

ً ضوعمو تُعتبرإمكانية أو عملية عودة  الaجئين  في العديد ِمن الحا�ت  أنعتقادي ا وفي  ا
ً مركزي   كمبودياو الحال في ناميبيا ھي، كما قياً النزاِع، حتى لو كان النزاعِ عر حلفي  ا

عدم عودة الaجئين إلى ا]بادة  ساھم في ھذه ا9خيرة( البوسنة وروانداو  الصحراء الغربيةو
عرقي عودة الaجئين في حالة النزاع اليختلف معي بعض الباحثين الذين يرون أن و. )الجماعية

الحالةَ البوسنية إلى  الذي استند  ،22كانبار�زار أالحال لدى  ھي، كما قد تؤدي إلى تفعيل النزاع
ً بعض الدروس دفا استخلصو ھذه  على أنا � أُوافق.  عدم عودة الaجئين الفلسطينيينعن  عا

اع بل 9ن 9ن ضعف عودة الaجئين في البوسنة لم يكن لتجنب تفعيل النز أو%ً  :الحجة لسببين
لو و. وفّضلوا البقاء في البلداِن ا9وروبيةِ  ،دمرةالمدن مفي ال aً يَجدوا مستقب لمالaجئين البوسنيين 

 .العودة أكثر أھميةلكانت ، عالنزا بعد ما aد فيخطة مارشال حقيقيِة لھذه الب وضع أوروبا قررت

ً عرقيِ اً كونه نزاع ِمن رطبيعة كولونيالية أكث ذو،  إن النزاع في فلسطين ثانياً  نه عملية  إأي  ،ا
وذاكرة ھذا  ،التاريخ ھنا مھم جداً  نإ. بالسكان ا9صليينر مجموعة سكانية عمِ استبدال المست

ماح لaجئين سللحل ھذا النزاعِ، يجب تحقيق العدالة با ذاً،إ. سبب إحياء للنزاعتا�ستبدال 
ً ك حل لھذا النزاع ما لم يتم دوليولن يكون ھنا. العودةفي الفلسطينيين بممارسة حقھم  ا�عتراف   ا

تؤثّر أن ومن الممكن بالتأكيد . يننيّ قضية الaجئين الفلسطي نشأة  عنبالمسؤولية ا]سرائيلية 
مكان إقامة القادمين (الحجة العرقية على السياسات ا]سرائيلية فيما يتعلق بتَنظيم ھجرة العودة 

  .لعدم العودةِ  اً مبرر تكنھا لَيسلو.) لخإ ..يض عن ا9راضي،ين ؛ طبيعة التعونيالُجدد الفلسطي

  

                                                
20 Michael Dumper, " Introduction: The Comparative Study of Refugee Repatriation Programmes and 

the Palestinian Case," in: Michael Dumper, ed., Palestinian Refugee Repatriation: Global Perspectives, 

Routledge Studies in Middle Eastern Politics (London; New York: Routledge, 2006). 
21

 Rogge, "Repatriation of Refugees," p. 31. 
22 Elazar Barkan, "Repatriating Refugees and Crossing the Ethnic Divide: A Comparative Perspective," 

paper presented at: The International Conference: "Refugee Repatriation - Process, Patterns and Mode 

of Transnationality: A Comparative Perspective," Palestinian Diaspora and Refugee Center, Shaml 

(Ramallah-Palestine) and International Migration, Spaces and Societies, Migrinter (Poitiers - France),  

6-7 March 2004. 
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  البعد ا%قتصادي -8

 ف�إن، إلي�ه العائ�دين س�وف يس�تھلكون م�وارد المك�ان ال�ذي س�يعودون ضبع� نعلى الرغم من أ   

 أنفقد بينت بع�ض الدراس�ات . وخبرات لدفع عجلة ا�قتصاد �ً بعضھم اDخر سيحمل معه رأسما

ل��رؤوس ا9م��وال والخب��رات، وخاص��ة م��ن  قٌ الaجئ��ين ت��دف ةَ ع��ود راف��ق �تح��االف��ي كثي��ر م��ن 
أصحاب المھن، مما أدى إلى إيجاد استثمارات مختلفة بشكل واضح ع�ن ن�وع ا�س�تثمارات الت�ي 
درست في العالم العربي، والتي يُنظر إليھا عل�ى أنھ�ا عب�ارة ع�ن إدخ�ال أنم�اط اس�تھaكية جدي�دة 

23ا يؤدي إلى تضخيم العملة المحليةوترفيھية غير إنتاجية، مم
وعلى العكس من بعض الدراسات . 

بالتش�اؤم، والت�ي رأت ف�ي الaج�ئ العائ�د عقب�ة ف�ي طري�ق  ص�فالتي أعطت توقعات استيعابية تتّ 
دراسات أخرى أھمية عودة الaجئ�ين ف�ي إحي�اء اقتص�اد بل�د الع�ودة، كدراس�ة  فقد بينت، 24التنمية

25نيكو�س فان ھير
 ،أربع�ة أمثل�ة عل�ى ذل�ك فھ�ذا الكات�ب يستحض�ر. ق التوقف عن�دھاالتي تستح 

 ف�ي الع�امم�نھم م�ن ھ�ذا البل�د  50.000إل�ى أوغن�دا بع�د ط�رد  آس�يوي 7.000 ىعودة حوال ا7ول

ويتعل�ق . وقد أدت ھذه الع�ودة إل�ى إحي�اء اقتص�اد ھ�ذا البل�د ال�ذي ك�ان يع�يش أزم�ة خانق�ة. 1972
أدى ذل�ك  إذ وبقي�ة دول الخل�يج إل�ى ا9ردن، ني من الكويتفلسطي 350.000بعودة  الثاني المثال

نس�مة تقريب�اً ف�ي  مaيين 3.8إلى  حيث وصل ،المئةب 10  في عدد سكان ا9ردن بنسبة إلى زيادة
 كانت، وخصوصاً بعد مض�ي ع�امين، نتائج سلبية مباشرة، ولكن الفوائدوكان لذلك . 1995 العام

ھ�و أن  ا7ول :وف�ي ھ�ذه الحال�ة ھن�اك ع�امaن لعب�ا دوراً مھم�اً   .مھمة لaقتصاد الوطني ا9ردني
س�ھل  ا9م�ر ال�ذيالشھادات العليا أو من أص�حاب المھ�ن والخب�رات،  حملةأغلب العائدين ھم من 

بنك بدخول رؤوس أموال كبيرة قّدرھا ال الثانيالعامل  يتعلقو. عليھم دخول سوق العمالة بسھولة
ولع�ل الس�لوك ا�قتص�ادي للعائ�دين . مليار دو�ر 1.5بحوالي  1992 في العامالمركزي ا9ردني 

دروساً مھمة للحالة الفلسطينية، بسبب وجود  شكaَّ  والطريقة التي اندمجوا فيھا بالمجتمع ا9ردني
 الثال'ثا المث�ال أم. تشابه بين ھؤ�ء العائدين وجزء ممن يتوقع أن يعود إلى ا9راضي الفلسطينية

ف�ي  ، وان�دماجھم ف�ي تركي�اأص�ل ترك�يبلغ�اري م�ن  300.000فيتعلق بعودة مفاجئة وقس�رية ل�ـ 
وخاص���ة م���ن المجموع���ة  ،مس���اعدة الخارجي���ةلل ك���انوف���ي ھ���ذا المث���ال . 1989 الع���ام منتص���ف

وإذا كان��ت . ف��ي المجتم�ع الترك��ي واس�تيعابھا ھ��ذه الفئ��ة  دور مھ��ًم ف�ي تس��ھيل ان�دماج ،ا9وروبي�ة
ا9مثلة الثaثة السابقة قد أدت إلى تحسن واضح في ا�قتصاد ال�وطني أو المحل�ي، فالمث�ال الراب�ع 

، ھو على عكس ذلك، فقد كانت ل�ه نت�ائج س�لبية ج�داً عل�ى المجتم�ع ا9ص�لي الذي يعطيه فان ھير
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 ال�يمن إذ أص�ابت، 1990ف�ي نھاي�ة ع�ام  ي م�ن دول الخل�يجيمن� 800.000ھ�و ع�ودة  والمقصود

26بسبب ا�نخفاض المفاجئ لعائدات ھؤ�ء المھاجرين دامت مدة طويلة أزمة اقتصادية حادة
.  
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