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عودة األقل َّية :الطريق إىل الوطن
ديورديه ستيفانوفيتش ونيوفايتوس لويزيديس

َّ
لعل دراسة الحاالت التي نجحت فيها عودة األقل َّية ُت ِع ُني عىل تعيني السياسات التي من شأنها ْأن تساعد
الذين ميكن أن يعودوا.
ـي يف تنظيــم حــاالت
قــد يعــود َّ
املهجــرون إىل بلدهــم بعــد ُمـ َد ٍد طويلـ ٍة مــن غيابهم الرســمية بــن الجــران يف املنفــى دو ٌر رئيـ ٌّ
عنــه ،عــى الرغــم مــن وجــود
ســلطات محل َّيــ ٍة تعاديهــم ،العــودة الريفيــة وتيســرها ،ويرجــح يف املناطــق التــي يقــع
ٍ
2
أنــاس احت ُّلــوا أو اســتوطنوا مســاكنهم فيهــا حــاالت عــود ٍة كثـ ٌ
املهجــرون منهــا بأنفســهم.
ومعارضــ ٍة لهــم مــن
ـرة أن يعــود َّ
ٍ
بعــد أن هُ ِّجــروا منهــا .فــا الــذي تقــوم عليــه هــذه القـرارات
ــي دراســة الحــاالت التــي نجحــت فيهــا وحتَّــى بعــد مــرور عقــود مــن الزمــن ،وإعــادة تأســيس
الصعبــة؟ قــد ُت ْف ِ
َ
ٌ
ــم الرتتيبــات والسياســات النــاس لعيشــتهم يف أماكــن أخــرى ،تطمــح نســبة كثــرة مــن
العــودة الطوعيــة إىل توســيع ف ْه ِ
املؤسســية ،التــي ميكــن أن ُت ِع ـ َ
ن عــى العــودة الطوعيــة التــي النــاس إىل العــودة ،وال ســ َّيام إىل املناطــق التــي فيهــا كثــر
َّ
املهجــرة .مــن املنتمــن إىل الجامعــة العرقيــة نفســها .ففــي قــرص ،قــال
ميكــن أن تقــع ،وعــى كيفيــة مســاعدة الجامعــات َّ
وإذ قــد وضعنــا هــذا االحتــال يف الذهــن ،فقــد ح َّللنــا كث ـراً نحـ ٌـو مــن ثلــث القبارصــة اليونان ِّيــن النَّازحــن داخلي ـاً ،الــذي
مــن حــاالت الهجــرة القرسيــة التــي تبعتهــا حــاالت عــودة شــملتهم الدراســة االســتقصائية عــا َم  ،2016إ َّنهــم مل ُيف ِّكــروا
ُّ
قــط يف العــودة ،حتــى إذا ُت ِو ِّص َ
ــل إىل تســوية ســلمية عــن
طوعيــة لألقل َّيــات شــامل ٍة (أو حــاالت ُن ِو َيــت فيهــا العــودة)
ِّ
َّ
عنــد البوســن ِّيني والقبارصــة واألكـراد العرق ُّيــون يف تركيــا .وجمــع طريــق املفاوضــة ،وقــال ثلــث آخــر غريهــم ،إنهــم مل ُيفكــروا
اســات اســتقصائي ٍة يف العــودة إال يف النــادر أو مــن حــن إىل حــن ،وثلــث آخــر
بحثنــا بــن العمــل امليــداين الكيفــي ودر
ٍ
املهجــرون قالــوا إ َّنهــم يف ِّكــرون يف العــودة دومــاً .ونظــراً إىل َّأن قــرص
شــامل ٍة وكم َّيــ ٍة ،مركــوز ٍة يف ‘عائــدي األقل َّيــات’ (أي َّ
العائــدون إىل منطق ـ ٍة يســيطر عليهــا سياســياً جامعـ ٌـة عرق َّيـ ٌـة ا ُمل َوحــدة ســتكون ا ِّتحــاداً بــن دولــة قــرص اليونانيــة ودولــة
ـعى لفهــم مســأل ٍة قــرص الرتكيــة ،فقــد أوردنــا ســيناريوهَ ني للذيــن ميكــن أن
أخــرى) .والدافــع إىل بحثنــا هــذا هــو ُم ْسـ ً
ـي يعــودا .وحــن ســألناهم عــن مــدى احتــال عودتهــم و َع ْيشــهم
هــي :كيــف تجاهــد الجامعــات ،يف أعقــاب التطه ـ ِر العرقـ ِّ
واإلبــادة الجامعيــة ،إلعــادة بيئ ـ ٍة متعــددة األع ـراق أو إلعــادة يف منزلهــم الــذي كان قبــل عــام  1974يف ظـ ِّ
ـل اإلدارة القربص َّيــة
َّ
ـنوات ا ُمل ْق ِبلــة ،قــال  %60منهــم إن ذلــك
م ـ ِّد أحبــال العالقــات الط ِّيبــة بــن األكرثيــة واألقليــة؟
اليونانيــة ،يف الثــاث سـ ٍ
محتمـ ٌـل أو محتمـ ٌـل جــداً .وحــن ســألنا الســؤال نفســه ،ولكــنْ
يف ِّ
ا ُمل ْش َ َت ُك بني عائدي األقل َّيات
ظــل اإلدارة القربصيــة الرتكيــة ،انخفضــت النســبة إىل مــا
3
ً
َّ
توصلنــا إليهــا إىل أن الجنــس والعمــر يزيــد قلي ـا عــن  %22فقــط.
تشــر نتائــج بحثنــا التــي َّ
الرئيســ ُة التــي تؤ ِّثــر يف احتــال
والتعليــم هــي العوامــل
َ
العــودة الفرديــة لعائــدي األقل َّيــات .ففــي البوســنة ويف املنطقــة كيف يُدْ عَمُ العائدون؟
الكرديــة يف تركيــا ،يكــون احتــال عــودة الذيــن مســتوى بنــا ًء عــى بحثنــا ،عندنــا بعــض االقرتاحــات يف نــوع السياســة
ٌ
ٌ
يــر غالبــاً العــود َة ،وال ســ َّيام
وظيفــة
تعليمهــم عــالٍ والذيــن عندهــم
دامئــة يف املهجــر ،والرتتيبــات َّ
املؤسســ َّية التــي ُت ِّ
ً
َ
َّ
َّ
أقــل مــن غريهــم 1.فعــى ســبيل املثــال ،نجــد مــن جهــ ٍة أن عــودة الــذي هــم أقــل ميـا مــن غريهــم إليهــا .ونقــول يف ذلــك
ِّ
َّ
عــودة الشــا َّبات املتعلــات غــر وار ٍد ،ولكــن مــن جهــة أخــرى ،إن وجــود قــوات األمــن الدوليــة وإبعــاد مجرمــي الحــرب عــن
نجــد عــودة الرجــال املس ـنِّني الذيــن مســتوى تعليمهــم ردي ٌء الســلطة قــد أعــان حق ـاً عــى تيســر العــودة يف البوســنة .ثــم
ٌ
املهجــرون إن كان عندهــم إ َّنــه يف البوســنة واملنطقــة الكرديــة يف تركيــاَ ،ت ِجــدُ َّأن إعــادة
واردة جــداً .ويرجــح أيضـاً أن يعــود َّ
ذكريــات يف العالقــات الط ِّيبــة بــن الجامعــات العرقيــة قبــل األمــاك (املنــازل واألرايض) أو التعويــض عــن خســارتها أو
ال ِّنـزاع ،وإن كانــوا ال يزالــون َيـ َر ْو َن أماكــنَ إقامتهــم ق ْبـ َ
يــر حــاالت العــودة بــا شــك :ومــن ذلــك مثــ ًا،
ـل ال ِّنـزاع تدمريهــا َّ
َّ
َّ
‘وطنــاً’ .وتظهــر البيانــات الــواردة مــن البوســنة وقــرص ،أن أن العائديــن األك ـراد الذيــن تع ِّوضهــم الدولــة عــن أرضارهــم،
ـي مــا هــو إمنــا ترجــح عودتهــم بثالثــة أضعــاف عــى غريهــم ،وذلــك بعــد
النَّازحــن داخليـاً ،الذيــن فيهــم مــن ُّ
التعصــب القومـ ِّ
ً
أقـ ُّ
ْ
ـع عوامــل أخــرى يف الحســبان .ويف البوســنة ،كان الســاح
ـل مــن غريهــم ،يكــر رجــوح أن يعــودوا ويعيشــوا أقل َّي ـة يف َوضـ ِ
ً
مــكان إقامتهــم الســابق .وأخـرا ،ميكــن أن يكــون للرابطــة غــر
للمهجريــن بالتصويــت مــن ُب ْعــ ٍد يف االنتخابــات املحل َّيــة يف
َّ
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يــراً عظيــم الشــأن إلحيــاء الفلســطينيني غــر النازحــن لهــذه الخطــة ،وهــذا يشــر إىل
أماكــم إقامتهــم قبــل الحــربُ ،م ِّ
ً6
الســلطة السياســية املحل َّيــة يف عــد ٍة مــن الحــاالت البوســنية اتجاهــات مشــابه ٍة ،مــع أنــه يف بيئــات أكــر اســتقطابا.
التــي نجحــت فيهــا العــودة الجامعيــة لألقل َّيــة ،مثــل كوزاراتــش
َجدْ ول أعاملٍ للبحوث املستقبلية
ودرفــار.
مهمــة،
صحيـ ٌ
ـح َّأن بحثنــا يف عــودة األقل َّيــات أخــرج عــدَّ ة نتائــج َّ
َّ
و ُي َض ُ
ولكننــا أخفقنــا إىل اآلن يف اإلجابــة عــى بعــض مــن األســئلة
ــاف إىل ذلــك ،مــا أتاحتــه جمعيــات الجــران يف املنفــى
ٌ
ً
ــم البحــوث املســتقبلية .وأوالً،
ً
ُ
املنظمــة تنظيــا ج ِّيــدا ،مــن
ن للشــعور الرئيســية التــي ميكــن أن تل ِه َ
ٍ
تنســيق ،وتحســ ٍ
باألمــان ،وإعــاد ِة بنــاء يش ٍء مــن الشــعور بالجامعــة ،وذلــك تشــر النتائــج التــي توصلنــا إليهــا عــى مســتوى الفــرد إىل
ســيام الرجــال) ،هــم يف الغالــب
بعــد العــودة إىل كوزاراتــش ودرفــار 4.ووفــق مــا يشــر إليــه َّأن أفــراد األرس ِّ
املســنني (وال َّ
االختــاف يف الخــرات ومعــدالت عــودة األقليــات عند ال ُب ْشــناق أميــل إىل العــودة ،وأ َّمــا الشــباب مــن أف ـراد األرسة (وال س ـ َّيام
وص ِب البوســنة ،إذا كان الزعــاء السياس ـ ُّيون لجامعــة عرقيــة الشــا ّبات) ،فأكرثهــم يعــرض عليهــا .ومــع ذلــك ،ليــس بــن
ِ ْ
أو دينيــة يدعمــون علنــاً دعــ ً
يتوصــل أفـراد
ـم كيــف َّ
ا مســتمراً العــودة ‘وطنيــاً’ ،يدينــا مــا نحتــاج إليــه مــن بيانــات ل َف ْهـ ِ
معــن يف شــأن العــودة
يرجــح أن يعــود َّ
املهجــرون وينجحــوا يف إعــادة بنــاء مجتمعهــم .األرس ذوي اآلراء املتباينــة إىل قــرار َّ
ـام مــؤمل؟ وملــاذا
ويف حالــة بلغاريــا خصوصـاً ،مــا هــو مفيــد علميـاً (وهــو عكــس الجامعيــة ،عــى أمــل أ ّال يكــون يف األرسة انقسـ ٌ
مــا يتو َّقعــه النــاس غالبـاً) ،وذلــك بعــد العــودة الطوعيــة لنحـ ِو
يتوصلــون لذلــك؟
َّ
املهجريــن بعــد عهــد جيفكــوف .ولقــد حـ َّ
ـض
 %40مــن األتـراك َّ
ً
صحيــح أننــا نعــرف َّأن النســاء املتعلــات هــنَّ أقــلُّ
عــى عودتهــم االتحــاد األورويب مــن خــال محادثــات انضــام وثانيــا،
ٌ
بلغاريــا ،ولكــنَّ مــا ح َّفــز األمــر أيضــاً املؤسســات السياســية احتــاالً للعــودة مــن غريهــنَّ  ،ولكننــا غــر قادريــن عــى
ـج عـ َّ
ـا هــو كثــر
الشــاملة يف بلغاريــا (وتحديــداً مــن خــال اســتعاملها التمثيــل معرفــة أمــر هــذا التفضيــل ،فهــل هــو ناتـ ٌ
النســبي يف االنتخابــات الوطنيــة) ،إذ ح َّفــزت التحالفــات مــن فــرص التعليــم وفــرص العمــل املدفــوع أجــره يف املنفــى،
ريفــي
وســمحت لحركــة الحقــوق والحر َّيــات -وهــو حــزب ســيايس أم إ َّنــه نتيجــة للرغبــة يف تجنُّــب العــودة إىل مجتمــع
ٍّ
أنشــأه جامعــة األتــراك هنــاك بعــد انتقــال بلغاريــا إىل يســيطر عليــه حكــم الذكــور؟
الدميوقراطيــة -بــأن تصبــح محــوراً يف االنتخابــات وأن يكــون
5
لهــا دور َن ِش ٌ
ً
ً
ــط يف ِّ
كل اإلجــراءات الترشيعيــة يف الربملــان.
وثالث ـا ،نظ ـرا إىل أن أكــر حــاالت العــودة الجامعيــة الناجحــة
ً
كانــت يف قــرى وبلــدات أحاديــة العــرق ،فليــس واضحــا مــا
َــاج إليــه مــن سياســات لتيســر حــاالت عــودة األقل َّيــات
وأخــراً ،لــي تتح َّقــقَ اســتدامة حــاالت العــودة ،ال بــدَّ مــن ُيحت ُ
ـم إعــادة إنشــاء مــدن
التخطيــط للتنميــة االقتصاديــة املحل َّيــة والفــرص االقتصاديــة الشــاملة إىل املناطــق الحرضيــة ،ومــن ثـ َّ
مــن أجــل العائديــن ،قبــل عودتهــم
بوقــت طويــل ،ومــن متعــددة الثقافــات .وتشــر األد َّلــة عــى ِق َّلــة عــدد العائديــن
ٍ
إتاحــة الدعــم بعــد العــودة .ثــم إ َّنــه يبــدو َّأن الذيــن ميكــن أن يف حــاالت عــودة األقل َّيــات الحرضيــة ،إىل أهميــة إنشــاء قــوات
يعــودا يدعمــون يف الغالــب اتفاقــات الســام ،إن ضمنــت هــذه رشطــ ٍة متعــددة األعــراق ،وفــرض مامرســات توظيــف غــر
االتفاقــات حقوقهــم يف امللكيــة أو يف الحصــول عــى تعويــض متييزيــة ،ومييــل العائــدون إىل األريــاف إىل االكتفــاء الــذايت أكــر
ج ِّي ـ ٍد أو هــذا وذاك مع ـاً ،وذلــك ّو ْفــقَ املعايــر الدوليــة ،مثــل مــن غريهــم ،ومــن ذلــك مثـ ًا اعتامدهــم عــى أرضهــم إلنتــاج
مبــادئ بنهــرو أو الســوابق التــي وضعتهــا املحكمــة األوروبيــة الغــذاء ،وأ َّمــا العائــدون إىل املناطــق الحرضيــة ،فقــد يعتمــدون
لحقــوق اإلنســان .وأهـ ُّـم مــن ذلــك ،أ َّنــه ال بــدَّ مــن االع ـراض عــى رغبــة اآلخريــن (أي األكرثيــة العرقيــة) لــي يحصلــوا عــى
عــى الصــورة العامــة للنّازحــن داخلي ـاً والالجئــن عــى أ َّنهــم وظائــف و ُيح ِكمــوا ُس ـ ُبل املعيشــة.
جامعــات متط ِّرفـ ٌـة .ففــي قــرص ،عــى عكــس املتعــا َرف ،كان
ً
مــن القبارصــة اليونانيــن غــر النَّازحــن نحـ ٌـو مــن ضعــف عــدد ورابعـا ،أخفــق بحثنــا إىل اآلن يف قيــاس تأثــر ســياقات مختلفــة
النَّازحــن داخلي ـاً عازمــون َّ
كل ال َع ـز ِْم عــى رفــض خطــة ســام مــن وقــت الحــرب (مثــل اشــتداد العنــف اإلقليمــي ومعــدالت
ً
مســتقبلية ،مــع َّأن النَّازحــن داخليــا هــم الذيــن ُيصــ َّورون الوفيــات املحل َّيــة ،ومســتوى تدمــر املســاكن) ،أو يف جمــع
غالب ـاً عــى أنهــم قليلــو االســتعداد للتوصــل إىل حـ ٍّ
ـل وســط .بيانــات محــدَّ دة زمنيـاً (مثــل إمتــام التعليــم) ،التــي مــن شــأنها
َّ
ُ
َ
بــن لنــا كيــف أن ال َعــ ْودة تقــع يف مرحلــ ٍة ُم َبكــرة ،ال
ولقــد أظهــر بحــث آخــر يشــبه هــذا ،جــرى عــى الفلســطين ِّيني ،أن ت ِّ
ـام ،أكــر مــن قبــول متأخــرة.
أ َّنــه يرجــح أن يقبــل الالجئــون خط ـ ًة سـ ٍ
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ــم مــا نجــح يف بعــض الحــاالت الصعبــة
ونحــاول اليــو َم َف ْه َ
ّ
ُ
ـم نتائجنــا
عمـ َ
لعــودة األقل َّيــات ،ويف الوقــت نفســه ،ننصــح أال ت َّ
لتصــل إىل ســياقات أخــرى مــن ســياقات مــا بعــد ال ّن ـزاع ،مــن
ـات اســتقصائية تشــبه التــي
غــر اختبارهــا أوالً مــن خــال دراسـ ٍ
ً
ً
عندنــا .ولــي تكــون العــودة طوعي ـ ًة ،مســتدامة ،ناجح ـة ،فــا
للمه ََّجريــن بـ ْ
ـروا عــن أعظــم همومهــم،
بــدَّ مــن الســاح ُ
ـأن ُيعـ ِّ
َّ
وعــن تناقضاتهــم ،وعــن أولوياتهــم ،وعــن نواياهــم .إذ إنهــم
هــم َمــنْ ينبغــي أن يجــدوا القــوة والشــجاعة ليتصــدُّ وا
للطريــق الصعــب إىل وطنهــم.
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مارتن كالترباك والورا كونيال وباوال بارسانتي وتينا جيويس

االستعداد من ناحية الحقوق القانونية أم ٌر شديد األهم َّية عند الالجئني السوريني الذين ينوون العودة.
مـن القـرارات التـي يتَّخذهـا الالجئـون مـا هـو أصعـب وأكثر وتشير تجـارب املجلـس الرنويجـي لالجئين يف عملـه على
تعقيـداً مـن تقريـر العـودة -أو عدمهـا -إىل البلـد األصلي إيجـاد حلـول دامئـة لالجئني السـوريني يف األردن ولبنـان ،إىل َّأن
ٌ
أعمـدة لحامية حقوق العائديـن القانونية.
بعـد قضـاء مـد ٍة يف املنفـى طويلـ ٍة ،وتقريـر أوا ِنهـا .لكـنْ عنـد العنـارص اآلتيـة هي
ا ِّتخـاذ الالجئين شـيئاً مـن هـذه القـرارات ،ينبغـي دعمهـم إىل
ْأن يصبحـوا ‘مسـتعدين قانونيـاً’ للعـودة .ويعنـي هـذا ْأن َي ُعوا الهويَّـة القانونيـة والوثائـق املدنيـة :ال بـدَّ مـن أن يسـتطيع
حقوقهـم والتزاماتهـم واسـتحقاقاتهم ،يف ِّ
كل مـن البلد املضيف العائـدون إثبـات هو َّيتهـم القانونيـة ،وحالتهـم ،وجنسـ َّيتهم،
َ
ـب أرستهـم .فقـد يعيـق االفتقـار إىل الوثائـق القانونيـة
والبلـد األصلي ،وأن يصـل إليهـم مـا يحتاجـون إليه مـن الدعم ون َس ِ
والوثائـق ليك يسـتطيعوا ا ُمل َطالَ َب َة بحقوقهم و َق ْو َد أنفسـهم أمام واملدنيـة مـن فـوره احت ََما َل عبـور الحـدود ،وسـيؤ ِّثر يف انتفـاع
التحديـات التـي يف طريـق العـودةَّ .
أسـايس يف العائديـن بعـدد مـن حقوق اإلنسـان .وهو يزيد أيضـاً تع ُّرضهم
وإن هـذا لجـز ٌء
ٌّ
ِّ
َّ
بي يف ملـا ُيهـدِّد حاميتهـم عنـد العـودة ،ومـن ذلـك تقييـد حريـة
كل إطـار عمـل مـن ُأ ُط ِر عمل حـاالت العودة ،كام هـو ُم ٌ
ُّ
ِّ
اإلستراتيجية الشـاملة للحاميـة والحلـول من أجل سـورية التي التنقـل ،وخطـر االعتقـال ،واالتجار ،واالسـتغالل الجنيس ،وزواج
وضعتهـا املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،األطفـال ،وتفريـق شـمل األرسة ،وانعـدام الجنسـية .ويواجـه
وهي إستراتيجية ُت ْ ِب ُز الحاجة إىل السلامة الجسمانية واملادية الالجئـون ،الذيـن ينقـص مـن وثائقهـم الرسـمية يش ٌء أو الذين
والقانونيـة مـن حيـث هي جـز ٌء ال يتجـزَّأ من أيِّ عـودة دامئة 1.ليـس لديهـم منهـا يش ٌء ،عقبـ ًة كأدا َء يف الطريـق إىل التعليـم

