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وجهات نظر الالجئني حول العودة إىل الصومال
كارولني أبو سعدة وسريجيو بيانيك

أجرت منظمة أطباء بال حدود استبياناً بني الالجئني الصوماليني يف مخيم داغاهايل يف داباب الستطالع آرائهم حول 
ظروفهم املعيشية وحول العودة إىل الصومال يف املستقبل املنظور. وتشري اإلجابات إىل أنَّ تردي الظروف املعيشية 

يف املخيم لن تقود، عىل النقيض من االعتقاد السائد، إىل زيادة رغبة الالجئني بالعودة. 

رغم كرم الضيافة الذي أبدته كينيا يف استضافة الالجئني الصوماليني، 
أصبح ظهور الصوماليني يف كينيا مسألة إشكالية يف نظر السلطات 
ضد   2011 عام  الكينية  العسكرية  الحملة  أعقاب  ففي  الكينية. 
جامعة الشباب يف الصومال، بدأت السلطات الكينية باقرتاح إعادة 
األطراف  ثالثية  االتفاقية  وتحدد  بالدهم.  إىل  الصوماليني  الالجئني 
السامية  املتحدة  األمم  الصومال ومفوضية  كينيا مع  التي وقعتها 
العملية  اإلجــراءات   2013 الثاين  نوفمرب/ترشين   10 يف  لالجئني 
والقانونية للعودة الطوعية ملئات اآلالف من الالجئني إىل الصومال.

منذ  الكينية  املخيامت  يف  حضوراً  حدود  بال  أطباء  ملنظمة  وكان 
للعمل يف  املنظمة  ثم عادت  إىل عام 2003.  تأسيسها عام 1991 
مخيم داغاهايل عام 2009. ويف عام 2013، أجرت املنظمة مسحاً 
الصحية  واملسائل  املعيشية  الظروف  الستطالع  الصحية  ملرافقها 
املحتملة  العودة  بشأن  آرائهم  يف  وللنظر  الالجئون  يواجهها  التي 

للصومال.1

وكانت النتيجة النهائية إبراز الظروف املعيشية السيئة التي يعاين 
منها الالجئون، وعىل األخص منهم أولئك الذين استقروا يف املخيم 
الجفاف  خلفه  الذي  التغذوي  واألثر  العنف  إثر   2011 عام  بعد 
الالجئني  ارتفاع كبري جداً يف أعداد  تبع ذلك من  الصومال وما  يف 
الصوماليني. وتني أنَّ تلك الظروف املعيشية كانت أسوء مام عاىن 
و2010   2007 عامي  بني  املخيم  إىل  وصلوا  الذين  الالجئون  منه 
حركة  بني  املواجهة  (بسبب  األمني  التدهور  تزايد  أدى  عندما 
الشباب والقوات العسكرية اإلثيوبية والصومالية) وارتفاع الجفاف 
يف الصومال إىل إطالق موجات جديدة من التهجري. كام بدت تلك 
الظروف بأنها أسوء مام كانت عليه قبل عام 2006 عندما كانت 

املخيامت مستقرة بعض اليشء.

الظروف املعيشية والحالة الصحية
مـع أنَّ القصـد مـن مخيـم داغاهـايل (دابـاب) كان يف بدايـة األمـر 
اسـتيعاب 30000 شـخص، فقـد وصلـت أعـداد قاطنيـه اآلن إىل 
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مالجئ لالجئني يف منطقة داغاهايل التابعة لبولو باشتي حيث استقر الواصلون الجدد خالل عام 2011.
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100776 شـخص، وبطبيعـة الحـال، يعـد هـذا االكتظـاظ ومـا لـه 
مـن أثـر عىل املـأوى واملياه واإلصحـاح والظروف املعيشـية مصدراً 

للمشكالت. 

وأظهـر املسـح أنَّـه كلام تأخر وصـول الالجئني إىل مخيـم داغاهايل، 
زادت احتامليـة عـدم قـدرة وحدتهم السـكنية عىل توفـري الحامية 
الكافيـة لهـم مـن ميـاه األمطـار. ومـن املحتمـل أن تعـود أصـول 
ذلـك الفـرق إىل تنـوع عمليـات االسـتيطان التـي ينتهجهـا الجئـو 
داغاهـايل. ففـي أغلـب األحيـان، يسـتوطن الالجئـون املتأخـرون 
الوحـدات السـكنية املبنيـة مـن مـواد الخـردة بـدالً من النـزول يف 
مالجـئ مبنيـة مبواد خـام تقدمهـا مفوضية األمم املتحدة السـامية 

لالجئـني التـي متنـح قـدراً أكـرب مـن الحامية مـن ميـاه األمطار.

وإضافـة إىل ذلـك، افتقـرت نسـبة أكـرب مـن الواصلـني بعـد عـام 
2011 إىل القـدرة عـىل الوصـول إىل امليـاه ودورات امليـاه، ولعـل 
السـبب يف ذلـك يعـود إىل أنَّ معظـم الواصلـني بعـد عـام 2011 
املتحـدة  األمـم  ملفوضيـة  املمنوحـة  األرايض  أطـراف  اسـتوطنوا 
السـامية لالجئـني، مـع العلـم أنَّ تلـك األرايض تفتقـر (ومـا زالـت 
تفتقـر) إىل البنـى التحتيـة الرئيسـية، مثـل: دورات امليـاه واآلبـار. 
مـا  املخيـم  يف  امليـاه  إىل  الوصـول  يف  تكافـؤ  يوجـد  ال  وباملثـل، 
ينعكـس عـىل تهميـش الواصلـني املتأخرين، ويعني ذلـك أن هناك 
احتـامالً يف أن ال تعـاين املجموعات نفسـها من سـوء ظروف اإليواء 
فحسـب بـل مـن ضعـف القدرة عـىل الوصـول إىل املـاء واإلصحاح 

عـىل حد سـواء.

وكذلـك، أظهـرت الدراسـة أنَّ نسـبة املسـتجيبني الذيـن تحدثـوا 
عـن عـدم توافرهـم عـىل الطعام الـكايف تتـدىن بني الالجئـني الذين 
 2007 عامـي  بـني  وصـل  مبـن  مقارنـة   2011 عـام  قبـل  وصلـوا 
و2010. وأخـرياً، يبـدو أن الحالـة الصحيـة املعلن عنهـا ذاتياً ترتبط 
ارتباطـاً ذا داللـة مـع وقت الوصـول إىل مخيم داغاهايل ألنَّ نسـبة 
الخاضعـني للمقابلـة ممـن أفـادوا أنَّ وضعهـم الصحـي كان بـني 
“يف املعـدل” و”يسء” كانـت أكـرب مـن نسـبة الواصلني عـام 2011 
مقارنـة بنسـبتهم يف الواصلـني مـا قبـل عـام 2010. ويتـامىش ذلك 
عـة التـي أبلـغ عنهـا كل مـن  التصـور مـع البيانـات الطبيـة املجمَّ
فريـق منظمـة أطباء بـال حدود يف امليدان واملسـتجيبون للدراسـة. 
لكـن السـؤال: كيـف يؤثـر هـذا الواقـع عـىل اتجـاه إرادة الالجئني 

للعودة؟

النية يف العودة
عـىل العمـوم، هنـاك ارتبـاط بـني سـوء الظـروف املعيشـية ونيـة 
املعيشـية  الظـروف  سـوء  مـن  املعانـاة  أنَّ  يبـدو  فيـام  العـودة 
تسـببت، عكـس مـا ميكـن تصـوره، يف إضعـاف (وليـس يف تعزيـز) 

النيـة يف مغـادرة املخيـم والعـودة إىل الصومـال. فلـم يـرصح أكـرث 
مـن 20% مـن املسـتجيبني عـن اسـتعدادهم للعـودة إىل الصومـال 
يف ظـل الظـروف الحاليـة يف بالدهـم تلـك. وهكـذا، ارتبطـت نيـة 
العـودة بعـدد مـن العوامـل ويبـدو أن تلـك النيـة بـني الالجئـني 
الذيـن يعيشـون ظروفاً معيشـية أفضل من ناحيـة األمن والوصول 
إىل امليـاه ودورات امليـاه أكـرث ظهـوراً مـام هـي عليـه يف الفئـات 

حظاً. األقـل 

ومـن بـني األشـخاص الذين يشـعرون باألمن، عـرّب 20% عن رغبتهم 
يف العـودة، يف حـني مل تتجـاوز النسـبة 14% مـن الالجئـني الذيـن 
ممـن   %21 أبـدى  وكذلـك،  باألمـن.  شـعورهم  عـدم  عـن  عـربوا 
مـن  و%20  امليـاه  دورات  إىل  الوصـول  عـىل  بالقـدرة  يتمتعـون 
القادريـن عـىل الوصـول إىل املاء رغبتهـم يف العودة مقارنة بنسـبة 
8% مـن الالجئـني الذيـن عـربوا عـن رغبتهـم يف العـودة مـع عـدم 
قدرتهـم عـىل الوصـول إىل دورات امليـاه و31% مـن غـري القادريـن 

عـىل الوصـول إىل امليـاه.2

منطقـاً  لوجدنـا  الالجئـني،  منظـور  مـن  الوضـع  إىل  نظرنـا  وإذا 
يف  والرغبـة  املعيشـية  الظـروف  تحسـن  بـني  القائـم  الرتابـط  يف 
داغاهـايل  قاطنـي  لـدى  يكـون  أن  املحتمـل  فمـن غـري  العـودة. 
مـن املسـتضعفني بسـبب فقـدان الوصـول إىل الخدمات األساسـية 
كالطعـام واملـاء والرعايـة الصحيـة أن يتوافـروا عىل املـوارد املادية 
والداخليـة الالزمـة للعـودة إىل الصومـال. أمـا “األوفـر حظـاً” مـن 
الحاصلـني عـىل املسـاعدات فقد يفكـروا عىل أقل تقدير يف السـفر 

والعـودة إىل بالدهـم.

وهـذا االعتبـار بطبيعـة الحـال واحـد مـن عـدة اعتبـارات سـوف 
ينظـر فيهـا املقيمـون يف املخيـم ومع ذلـك يضفي جميـع الالجئني 
إىل خالصـة واحـدة هـي أنَّه كلام قـلَّ حظ الالجئني قلـت احتاملية 

عودتهـم إىل بالدهـم عـودة طوعية.
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التقييم الذي تقوم عليه هذه املقالة متاح عند الطلب من 
املؤلفني.

1.  يف أول أسبوعني من شهر أغسطس/آب 2013، خضع للمقابلة 1009 من املرىض 
البالغني ومقدمي الرعاية.

2.  اسُتخدم اختبار تيش-سكوير بفاصل صدق %95 للتحقق من وجود عالقات ذات داللة 
إحصائية.
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