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شباب األفغان يواجهون العودة
كيم روبينسون ولويس ويليامز

يف اململكة املتحدة ،فشل مرشوع يهدف إىل تهيئة اليافعني للعودة إىل أفغانستان من خالل برنامج مدعوم
للعودة الطوعية .ورمبا كان من األنسب واألكرث تأثرياً استخدام مقاربة مختلفة بعيدة األمد.

يعيش األطفال غري املصحوبني ببالغني من طالبي اللجوء يف أن يتقدم املتدربون املحتملون بطلب املساعدة عىل العودة
اململكة املتحدة يف وضع خطري إذ يجب عليهم تع ُّلم التكيف مع الطوعية قبل أن ُيس َمح لهم الدخول يف الدورة التدريبية.
بلدهم املضيف مع أ َّنهم يعرفون باحتامل إعادتهم إىل البلد الذي
ف ُّروا منه يف نهاية املطاف .وتتوىل دوائر الخدمات االجتامعية يف واملساعدة عىل العودة الطوعية واحد من برامج العودة
السلطات املحلية مسؤولية رعايتهم مبوجب قانون األطفال لعام الطوعية التي تروج لها حكومة اململكة املتحدة .ويقدم
 ،1989لكنّ التمويل يتوقف عن هؤالء اليافعني فور بلوغهم سن برنامج املساعدة عىل العودة الطوعية الدعم املايل واملعنوي
الثامن عرشة .ويف هذه املرحلةُ ،تر َاجع طلبات اليافعني يف اللجوء ،لتسهيل اندماج املهاجرين عند عودتهم إىل بالدهم األصلية.
ويف كثري من الحاالت ،يصدر القرار َّ
يستوف ومثل هذه الربامج شائعة لكنَّها مثرية للجدل من ناحية َّأن
بأن طالب اللجوء مل
ِ
الرشوط املؤهلة الستمرار لجوئه .ويف هذه املقالة ،نبحث قضية طبيعتها “التطوعية” ميكن االختالف عليها يف الحاالت التي
جبون فيه عىل
ستة يافعني أفغان ممن وصلوا سن الثامن عرشة وفقدوا بعدها يفضل فيها املهاجرون البقاء يف الوقت الذي ُي َ
وحدِّدت صفتهم العودة.
أهلية الحصول عىل رعاية الخدمات االجتامعية ُ
عىل أ َّنهم “مغادرو دور الرعاية ممن استنفدوا حقوق الطعن”
وتقدم األدلة املوجودة من أبحاثنا وغريها من الدراسات
وهذا ما يجعلهم عرضة للرتحيل من اململكة املتحدة.
عىل اليافعني األفغان صورة واضحة مفادها َّأن “مغادري
وكان مرشوع املستقبالت اإليجابية  Positive Futures Projectدور الرعاية” اليافعني ال يرغبون بالعودة 1.وال يستطيع كثري
قد ُأط ِلق إقــراراً بحاجات اليافعني واستضعافهم يف أثناء من الناس أن يتصور املستقبل يف أفغانستان بل تجعل حالة
مواجهتهم الحتامل اإلعادة القرسية ألفغانستان .وكان الهدف االضطرابات يف البالد العودة أمراً مجهوالً محفوفاً باملخاوف.
الرئييس للمرشوع تشجيع هؤالء اليافعني األفغان للتطوع يف وباإلضافة إىل ذلكَ ،ف َق َد كثري من الناس االتصال بأفراد
برنامج العودة الطوعية املدعون بإعطائهم بعض التدريبات أرسهم وأصدقائهم .ويف بعض األحيان ،تنجح دعاوى الطعن
واملهارات اإلضافية التي ستساعدهم عند عودتهم إىل أفغانستان .القانونية املرفوعة ضد العودة القرسية ،وابتدا ًء بشهر أبريل/
ومع ذلك ،نظراً ملصدر متويل املرشوع (صندوق العودة وإعادة نيسان  ،2015أصبحت الصبغة القانونية للرحالت العارضة
اإلدماج الحكومي) وارتباطه بوزارة الداخلية ،كان من املفرتض التي تعيد األفغان إىل أفغانستان معرضة للطعن يف محاكم
اململكة املتحدة.
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“يقولون إ َّنه علينا أن نو ِّقع ونعود أدراجنا”...

مل ينجح املرشوع يف إقناع أي شخص من مجموعة اليافعني
هذه يف التقدم بطلب لربنامج املساعدة عىل العودة الطوعية.
فام عُ ِرض عليهم من تدريب وأعىل مستوى متاح للدعم املايل
إلعادة االندماج مل يوا ِز مخاوفهم وشواغلهم .ومل ُتع َقد جلسة
مع فريق  Choicesوهي املنظمة غري الحكومية املسؤولة
عن رشح برنامج اململكة املتحدة حول املساعدة عىل العودة
الطوعية عل ًام أ َّنها كانت مقررة يف نهاية األسبوع األول.
والسبب يف ذلك وضوح َأن اليافعني مل يفهموا بالكامل أ َّنه ال
مفر أمامهم من االلتزام بالعودة إىل أفغانستان إذا أرادوا تلقوا
التدريب .وهكذا ،غادر جميعهم الربنامج غاضبني ومحبطني
بسبب ما آلت إليه األمور .لقد أخربونا:
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نصح بإدخال التدريب يف أثناء
التدريب الشامل :عىل األمد البعيد ُي َ
وجود اليافعني يف دور الرعاية قبل بلوغهم السن القانوين .وميكن
متويل ذلك بصورة مشرتكة باستخدام موازنتي الرعاية والتدريب
معاً ما مي ّكن الكوادر من العمل عن كثب مع اليافعني للتغلب عىل
عوائق العثور عىل أماكن مناسبة يف املدرسة والوصول إىل التعليم
املستمر ،عىل سبيل املثال.

النهج الثقايف :تشجيع الشعور باالنتامء ســوا ًء أكــان ذلك يف
أفغانستان أم يف اململكة املتحدة ،وتشجيع االزدواجية الثقافية
التي سوف تساعدهم عىل التفكري بطريقة إيجابية حول العودة
إىل أفغانستان .وميكن أن يتضمن ذلك النهج محو األمية والطالقة
اللغوية املناسبة يف لغتهم األصلية وبناء الروابط والشبكات
االجتامعية يف أفغانستان .وميكن استخدام خدمات تعقب األرس
“ظننا أننا سنتمكن من دخول الجامعة .أننا قادرون عىل فعل بطريقة أكرث استباقية لتطوير بعض هذه الروابط القليلة التي
أي يشء .أننا سوف نتعلم -لكنَّ هم يقولون َّإنه علينا أن ِّ
نوقع يتمتع بها هؤالء اليافعون.
ونعود أدراجنا“ ”.أعرف ذلك إذ كنت يف االحتجاز....ميكنهم
تقديم بعض املال وميكنك العودة إىل أفغانستان للعيش وباإلضافة إىل ذلك ،يبقى من األمور املثرية للخالف متويل مغادري
هناك .لكن ،ما الذي سأفعل بهذا املال إذا مل يكن لدي عائلة؟” دور الرعاية املصنفني عىل أ َّنهم من املستنفدين لحقوق الطعن
إذا ذهبت ألي مكان كان ورأى الناس أنني أملك املال ،فسوف (أي “املؤهلني” للرتحيل) .وتتحمل السلطات املحلية املسؤولية
املالية لتوفري الرعاية أ ّما دور وزارة الداخلية فيتمثل يف أ َنها سلطة
يرسقونه مني .وقد يقتلونني أيض ًا“ .هذا ليس عد ًال”.
إلنفاذ القانون .وال بد من حل التو ُّتر الناشئ حول املسؤولية املالية
يحتاج األطفال طالبي اللجوء غري املصحوبني ببالغني العناية إذا أريد تحقيق الجدوى من املقاربات األكرث شمولية للتعامل مع
املحسنة والدعم والفرص التعليمية ملساعدتهم يف االستعداد رعاية هؤالء اليافعني ودعمهم .وميكن لتسليح اليافعني باملهارات
ملرحلة البلوغ ولتخفيض إمكانية االحتجاز وال ِع َوز والرتحيل .الثقافية املناسبة ملستقبلهم يف اململكة املتحدة وبالدهم األصلية
وبصورة أوسع نطاقاً ،أشــارت الدراسة إىل ناحية معقدة أن يدعمهم يف بناء مستقبالتهم اإليجابية بصفتهم مواطنني
لسياسة الهجرة التي نقول إنه كان باملقدور تحسينها لو َّأن مساهمني يف أي مكان تأخذهم إليه املقادير.
التزامات السلطات الحكومية “بصفتها ويل األمر االعتباري”
كيم روبينسون kim.robinson@deakin.edu.au
ر َّكزت أكرث عىل حاجات اليافع ومستقبالته أكرث من الرتكيز عىل
محارضة يف البحث االجتامعي ،كلية اإلمناء الصحي
القضايا السياسية األوسع نطاقاً.
واالجتامعي ،جامعة دايكنwww.deakin.edu.au .

التوصيات

تتحدى توصياتنا ثقافة الضوابط العقابية عىل الهجرة التي
تزداد عقوباتها تشدداً ونقول َّإن اإلنفاق العام عىل هؤالء
األطفال قد يحول دون وقوع مشكالت بعيدة األمد تؤثر عىل
رفاههم ومشاركتهم السياسية واستيطانهم.
املساعدة عىل العودة الطوعية وتحفيز العودة :ال بد من
إنشاء نقاش مبكر حول تأسيس الرعاية لليافعني من ناحية
إعدادهم للعودة املحتملة خاصة من ناحية الوصول إىل
التعليم الالزم لتأسيس املهن املستقبلية وفرص العمل.

لويس ويليامز L.A.Williams@kent.ac.uk

باحثة مستقلة وزميلة بحث زائرة أوىل ،جامعة كنت.
www.kent.ac.uk/sspssr/
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