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الصوماليني يف كينيا
إعا َد ُة النَّظر يف حلول مسألة الالجئني ُّ
بيرت ِكرويئ وسوزان فرنسيس

موثوق بها ،من كينيا إىل بلدهمُ ،مع ِّر ٌ
عودة الالجئني الصوماليني ،التي يف ِّ
ضة لخطر نشوء
ظل أحوال غري
ٍ
حس ُن البحث يف طرق بديل ٍة كاالندماج املحيل.
ٍ
حاالت من العودة القرسية .لذا َي ُ
كان القصد من التوقيع يف االتفاق الثاليث للعودة الطوعية اإلشار َة
إىل نهاية انتظار الالجئني الذي َ
طال ليك يعودوا إىل بلدهم .عىل
َ
ُ
َّأن أسئلة صعبة دارت حول أمرين :ماذا ُيك ِّون الحالة السو َّية يف
تحس ٍن يف األحوال ليك يعود العائدون عود ًة
بلد املنشأ؟ وهل من ُّ
كرمية؟ فوجد الالجئون الصوماليون يف كينيا أنفسهم يواجهون
هذه األسئلة عقب التوقيع يف االتفاق الثاليث يف نوفمرب/ترشين
الثاين عام  2013بني حكومتي كينيا والصومال وبني املفوضية
1
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
وعىل حني تقود كينيا الدعوات إىل عودة الالجئني ،متيل املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والصومال والدول املانحة
أيضاً إىل عودتهم .وإذ قد كانت املفوضية السامية لألمم املتحدة
حمل ًة ما ال طاقة لها به من تزويد ماليني
لشؤون الالجئني ُم َّ
الالجئني مبا يحتاجون إليه ،ويغلب عليها َر ْك ُز ه ِّمها يف حاالت
ميل إىل َّأن َّ
اللجوء الطارئة ،فقد نشأ ٌ
حل عودة الالجئني هو أفضل
َّ
الحلول .فأ َّما الحكومة الصومالية ،فعندها أن عودة مواطنيها
أرصت عىل
تعزز رشع َّيتها داخل الصومال وخارجها .لكنَّ الصومال َّ
أن تكون العودة عىل مراحلٍ  ،ال َ
نظامي
أجل لها ،ففي ذلك بناء
ٌّ
َّ
لقدرة الدولة .وأ َّما الدول املانحة ،فعندها أن العودة تعني نهاية
تدريجية لجمع مال التمويل.

سبب ذكرته َّأن الالجئني الصوماليني يف داداب ُي ْل ُق َ
ون عىل كينيا ما
ُيه ِّد ُد أمنها ،من خالل تعاونهم هم وجامعة الشباب اإلرهابية أو
تعاطفهم معها .ويزعم أنصار هذه الدعوى َّأن مخيامت الالجئني يف
تدريب لجامعة الشباب اإلرهابية الصومالية،
داداب أمست أماكنَ
ٍ
و ُمن َْطلقاً منه تنطلق هجامتها عىل األرايض الكينية .لكنْ يفتقر
أساس يقوم عليه ،إذ مل تنجح مقاضا ُة الجئ
هذا ال َّزع ُْم اليو َم إىل ٍ
صوما ٍّيل ُّ
قط يف ُته ٍَم لها صلة باإلرهاب .وأكرث من هذا أ َّنه ادِّعا ٌء
ٌ
مطعون فيه ،إذ تعرتض عليه منظامت حقوق اإلنسان ،كمنظمة
مراقبة حقوق اإلنسان (أي هيومن رايتس ووتــش) ،ومنظمة
العفو الدولية ،ال َّلتني تزعامن أ َّنه ُيح ِّمل الالجئني الصوماليني َذ ْن َب
غريهم 2.وأم ٌر آخر ،وهو َزع ُْم الحكومة الكينية َّأن الصومال َ
اآلن
ٌ
صعب إثبات ِص َّحته ،فكث ٌري من بقاع
أرض آمنة ُي َعا ُد إليها .وهذا
ٌ
ُ
الصومال إىل اليوم ال ميكن الوصول إليها و ُيس َت ْو َحش منها ،وما
الشباب اإلرهابي ُة قادر ًة عىل شنِّ هجامت شعواء عىل
تزال جامع ُة
ِ
ُ
وه َد يف الهجامت اإلرهابية بالقنابل عىل مقديشو
املدنيني ،كام ش ِ
عا َم  2017التي أودت بأكرث من  500إنسان .لذا فالعودة إىل
ٌ
ْ
وقعت فيها
سابقة أوانها .أ َّما يف الحاالت التي
بعض بقاع الصومال
العودةُ ،
اضط َّر العائدون إىل املفاوضة يف الوصول إىل أراضيهم من
َ
َّ
جديد ،فمنها ما اح ُتلت ومنها ما ادَّعى آخرون ِملكها منذ رحل
عنها أهلها.

خض َع االتفاق الثاليث إلنعام نظ ٍر فيه ،ونشأت حوله أسئلة،
ولقد ذكرت الحكومة الكينية عدداً من األسباب التي يقوم عليها ولقد ُأ ِ
أساسها املنطقي يف عودة الالجئني الصوماليني إىل بلدهم .وأبرز منها :هل تبقى العودة ،التي يجري عليها االتفاق الثاليث ،طوعيةً
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/سارة هويباك

حتى لو ه َّددت الحكومة الكينية أن ُتغ ِلقَ
مخيامت داداب ،كام فعلت من ُ
قبل م َّرات؟
وهل ُي ِّث ُل االتفاق الثاليث العا َّم من مشاعر
الالجئني الصوماليني أو أفكارهم يف العودة؟
صحيح َّأن الالجئني قد ال يخوضون مبارش ًة
ٌ
وص ْــو ِغ االتفاقات الثالثية،
يف املفاوضة َ
لكنَّ اشرتاكهم غري الرسمي عظيم األهمية،
إذا أرادوا قبول االتفاقات الثالثية والعودة
طوعاً .ثم َّإن مسأل ًة أخرى لها أهمية ،وهي:
أعند دولة املنشأ اإلرادة والقدرة عىل ْأن
وس عود َة الالجئني الصوماليني الجامع َّي َة؟
َت ُس َ
التأسيس ألجوب ٍة لهذه األسئلة ،سيحدد حال
العودة :هل األرجح نجاحها أم ال؟ وس ُي ِع ُني
عىل الحامية من العودة السابقة أوانها .ثم
َّإن العودة السابقة أوانها والعودة القرسية
قصور َتني بحال من األحــوال عىل
ليستا َم ُ
كينيا .فالالجئون السور ُّيون يف أوروبا ،مث ًال،
واجهون احتامل العودة السابقة
ك ُّلهم ُم ِ
أوانها والعودة القرسية.

35

ومل َي ْن َف ْذ من الالجئني الصوماليني إىل إعادة
صي
التوطني يف بلد آخر إ ّال  ،%1وهو ما ُي ِّ ُ
هذا الخيار خياراً نجاحه ِجدُّ محدود .غري
َّأن االندماج املحيل ميكن ْأن يكون ُمت ِّم ًام
للعودة وإعادة التوطني ،ولقد يكون مجدياً
عىل الالجئني الصوماليني خصوصاً ،الذين يف مخ َّيم إيفو ِبدَاداب ،خ َّي ٌ
الشكل ،وهو َّ
الشكل إىل ِك َللٍ مخروط َّية َّ
ُغي ال ِك َل َل (أي الناموس َّيات) املستطيلة َّ
الشكل الذي
اط عمله ناجحٌ  ،ي ِّ ُ
يفضِّ له أهل املخ َّيم.
يقيمون يف مخيامت داداب منذ أكرث ِمن
أهمها حاميتهم
اض ُّ
َع ْقدَين ،فقد يجدون االندماج يف كينيا أسهل من االندماج يف يجب ْأن تجري جميعها يف وقت واحد ،ألغر ٍ
الصومال .ولقد يكون أيضاً خياراً أفضل للشباب البالغني الذين من تهديد العودة القرسية.
ُيع َّل ُمون يف كينيا و ُي َؤ َّل ُف بينهم وبني املجتمع فيها ،وأغلب الظنِّ
أنهم ال يعرفون ألنفسهم وطناً غريها .فإن سمحت الحكومة بيرت ِكرويئ pkirui@uoeld.ac.ke
ٌ
محارض مساعدٌ  ،يف التاريخ والحكومة ،بجامعة إلدو ِرت
لالجئني الصوماليني باالندماج املحيل ،أمكنهم أن يجدوا من املعاش
وال ِّرزق ما هو ِخصب .هذا ،وقد يكون ِمن حالة اللجوء التي طال www.uoeld.ac.ke
أمدها ،واعتامد مخيامت داداب عىل املساعدة اإلنسانيةْ ،أن ينفر
الالجئون ،الذين ميكن أن يكونوا منتجني ،من االشرتاك يف التنمية سوزان فرنسيس s.francis@chester.ac.uk
تش ْسرت
امج يف السياسة والعالقات الدولية ،يف جامعة ِ
االجتامعية واالقتصادية يف كينيا .ولقد يكون يف االندماج املحيل قائد ُة بر ٍ
ٌ
ٌ
مصد ُر نز ٍاع كامنٌ  ،بني املندمجني والسكان املحليني (وال س َّيام حني  www1.chester.ac.ukوبروفيسورة مشاركة فخرية ،يف
تكون املوارد قليلة) ،لكنَّ التخطيط ا ُملعتنَى به والتعريف ا ُملتد ِّرج جامعة كوازولو ناتال
ميكن أن يأ َيت الالجئني الصوماليني ببديل.
www.refworld.org/pdfid/5285e0294.pdf .1
ال يكفي ٌّ
حل واحدٌ من الثالثة الحلول الدامئة -أي العودة واالندماج
املح ّ
يل وإعادة التوطني -ملعالجة حالة الالجئني الصوماليني ،بل

 .2انظر عىل سبيل املثال:
www.amnesty.org/download/Documents/4000/afr520032014en.pdf
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