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التعليم من أجل العودة :الالجئون الصومال ُّيون يف داداب

أوتشان ليوموي وعبد القادر أبيكار وهايون ِكم

يعني إيجاد ٍّ
‘دائم’ لالجئني الصوماليني يف داداب ضامن أن يكون عندهم املعرفة والقدرة والثقة
حل ٍ
واملؤهالت املطلوبة من أجل عود ٍة جا َّد ٍة دامئة.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أسد الله نرص الله

يف عام  ،1991مع اندالع الحرب األهلية يف الصومال ،أقيمت أرض وطنهم ،ودولة مضيفة ال ترغب يف إدماجهم ،فقد ُأ ْج ِ ُبوا عىل
مخيامت لالجئني حول بلدة داداب الحدودية الصغرية يف شام ِّيل البقاء يف املخيامت بسبب االفتقار إىل خيارات أخرى.
موقع أوسع حاالت
رشقي كينيا .ومنذ ذلك اليوم ،أصبحت داداب َ
ِّ
اللجوء وأطولها م َّد ًة يف العامل .وكانت ذروة عدد الالجئني الذين برنامج العودة إىل البلد األصيل يف كينيا
استضافتهم املخيامت أكرث من نصف مليون الجئ .ومنذ شهر يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين عام ُ ،2013و ِّق َع عىل اتفاق ثاليث بني
يوليو/متوز  ،2019هناك يف املخيامت  211ألف الجئ %96 ،منهم حكومتَي كينيا والصومال وبني املفوضية السامية لألمم املتحدة
1
صومال ُّيونُ ،ولِ َد معظمهم يف املخيامت أو نشؤوا فيها.
لشؤون الالجئني .ثم استناداً إىل ذلك االتفاق الثاليث من حيث هو
إطار عملٍ قانوينُ ،و ِض َع برنامج للعودة الطوعية إىل البلد األصيل يف
ٌ
مقاربة تتد َّرج
وملَّا كان الالجئون الصومال ُّيون ‘غري مواطنني’ ،كانوا غري متمتِّعني شهر ديسمرب/كانون األول عام  ،2014وا ُّت ِخ َذ ْت فيه
بحامية الدولة ،وكانت حقوقهم يف التن ُّقل والعمل مق َّيدة .ولقد فيها العودة تد ُّرجاً ،فأ َّول األمر إتاحة األموال واملوارد ل َدع ِْم َمن
كان من التهديدات والخطف والهجامت العنيفة التي ارتكبتها يف يختارون العودة ،ثم ُي َسار يف هذا الطريق إىل حاالت عودة رسمية
كينيا جامعة الشباب املسلحة واملتشددة التي تتَّخذ من الصومال تدعمها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 2.ولكن
مقراً لهاْ ،أن َّمنت سو َء الظنِّ بهؤالء الالجئني َ
والخ ْو َف منهم ،عىل الرغم من الربنامج ،ما ِمن حوافز العودة إىل الصومال إال
وتتَّهمهم الحكومة الكينية بأنهم ُمخْ َت ُق َ
ون من الجامعة .وإذ قد القليل.
وقع الالجئون يف داداب بني ش ِّقي الرحى ،فعنف وعدم استقرار يف
ولقد قال َمن عاد من الالجئنيَّ ،إن ِقلةَّ
الغذاء والخدمات األساسية ،قد جعلت
بقاءهم أو إعــادة تأسيس عيشهم،
أقرب إىل املستحيل .وقد رؤوا أيضاً َّأن
َ
جودة املأوى والتعليم مل تكن عالية
كام تو َّقعوا .وذكروا َّأن يف املناطق التي
تسيطر عليها جامعة الشباب املسلحة،
كان التن ُّقل مق َّيداًّ ،
وأن َ
الخ َط َر العا َّم
أنشأ الخوف 3.وعىل الرغم من هذه
األخبار ،أعلنت الحكومة الكينية يف
مايو/أيار عام  ،2016خططاً إلرساع
عودة الالجئني الصوماليني إىل بلدهم
وتعطيل املخيامت نهائياً .ثم بعد
وجهت
شهرين من ذلــك اإلع ــانَّ ،
املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني التامساً للحصول عىل
أموال ليك تنقل جميع الالجئني غري
الصوماليني -والذين كانوا َو ْس َط إعادة
التوطني -من مخيامت داداب إىل
مخيم كاكوما لالجئني يف شام ِّيل غر ِّيب
كينيا ،وليك تدعم أيضاً حاالت العودة

طالبات ُ
ٌ
وط َّل ٌب الجئون يف داداب بكينيا .إن شاء أحدٌ أن يعرف سبب ب َْك َسلتنا جزء ًا من هذه الصورة ،يرجى ن ََظرُ .www.fmreview.org/ar/photo-policy
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أرصت املفوضية
الطوعية من داداب إىل الصومال .ومن جه ٍةَّ ،
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والحكومة الكينية عىل أن
تكون حاالت العودة طوعي ًة ،لكنْ من جه ٍة أخرىَ ،و َض َح لالجئني
الصوماليني الباقني يف املخيامت ،من َن ْقلِ الالجئني غري الصوماليني
الشاملَّ ،أن تعطيل املخيامت نهائياً كان قاب قوسني أو أدىن.
نعم ،قد تكون العودة الطوعية إىل البلد األصيل ح ًال للتَّهجري
ٌ
أسئلة ،فكيف تكون العودة دامئ ًة
مرغوباً فيه ،ولكن تدور حوله
َ
ُ
يف ِّ
ظل هذه الظروف؟ لقد كان من أمر الحوافز النقدية املعطا ِة
ْ
يف برنامج العودة إىل البلد األصيل ،أن كان يحصل كث ٌري من أفراد
املجتمع املضيف (الذين قد ال يكونون الجئني لكنْ صومال ِّي َ
ني ِع ْرقاً)
عىل املبلغ ا ُمل َ
عطى وهو  200دوال ٍر أمرييك ،ثم يعودون إىل كينيا،
ً
ليؤسسوا به لتجارة صغرية .وأهم من ذلك
فيستعملون املال غالبا ِّ
شأناًَّ ،أن َد ْف َع كينيا عودة الالجئني إىل بل ٍد يعيش مرحل َة ما بعد
ال ّنزاع وما يزال متأثراً بالعنف والتجنيد القرسي وضعف البنية
التحتية للتعليم والصحة ،أدَّى إىل عودة الالجئني إىل مخيامت
داداب أو نزوحهم داخلياً يف الصومال.
فع إىل العودة الطوعية ،أغلقت الحكومة الكينية إدارة
وبعد ال َّد ِ
شؤون الالجئني فيها ،التي كانت ترشف عىل تسجيل الالجئني
َ
املهجرين -أي
الجدد .والكيان الحكومي الحايل املك َّل ُف
شؤون َّ
أمانة شؤون الالجئني -غري ُمف َّو ٍض إليه تسجيل الناس يف داداب،
الجدُ ِد من وافدين وعائدين عند املفوضية
وانقطع أيضاً تسجيل ُ
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .فغدوا ال يستطيعون
الحصول عىل بطاقات الحصص الغذائية وغريها من املــوارد
والخدمات .وطالبوا اللجوء غري املسجلني أكرث عرض ًة للخطر حني
ال يستطيعون الحصول عىل الغذاء وال يكون لهم صفة ،نعم ،قد
تق ِّل ُل هذه املقاربة األرقام الرسمية ،لكنَّها تتجاهل حاجات الناس.

التَّعليمَ :ت ْن ِمي ُة ال ُق ْد َرة عىل العودة

مجتمع يعيش
إذا ُأ ِري َد إعادة بناء الظروف من أجل السالم يف
ٍ
مرحلة ما بعد ال ّنزاع ،فأفضل استثامر لذلك هو الناس الذين
يطلبون العودة ل ُي ِعيدُ وا بناء دولتهم .ومنذ شهر ديسمرب/كانون
األول عام  ،2014عاد أكرث من َ 84
الجئ من كل ميادين الحياة
ألف ٍ
إىل الصومال ،يف ِّ
ُ
ظل برنامج العودة إىل البلد األصيل ،الذي تعنَى به
4
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .ويرغب معظم
الالجئني الذين عملوا يف مدارس داداب ُمع ِّلمنيَ ،والذين حصلوا
عىل ِمن ٍَح دراسية وشهادات علمية ،يرغب معظمهم يف العودة إىل
الصومال ليك ُي ِعيدُ وا بناء َع ْي ِشهم ويخدموا بالدهم األصلية .ولقد
رأينا ِع َّد َة ِخ ِّريجني يف مرشوع التعليم العايل بال حدود لالجئني،
يعودون إىل الصومال إليجاد عملٍ مل يستطيعوا إيجاده يف كينيا،
مثل أن يعملوا يف القطاع الخاص أو الحكومي ،أو أن يعملوا
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مع املنظامت الدولية غري الحكومية ،أو أن ينشؤوا هم أنفسهم
مدارس .فالفرص التي يستطيعون إيجادها يف الصومال مت ِّكنهم من
بناء مهاراتهم ليك يصبحوا موظفني حكوميني ثم قاد َة األ َّمة وهم
بس ُبل معيشة مستدامة .فبالتعليم ،يستطيع الالجئون
يتمتَّعون ُ
َ
عوامل َت ْع َم ُل يف التغيري .وباستثامرنا يف عقول
ْأن َي َر ْوا أنفسهم
الالجئني وقدراتهم ،نستثمر يف األفراد الذين سيعودون ل ُي ِعيدُ وا
البناء ويح ِّولوا املجتمع املدين يف بل ٍد يعيش مرحلة ما بعد ال ّنزاع.
نشأ يف املخيامت ٌ
جيل من الشباب ،ذهبوا إىل املــدارس ،ثم
بالربامج واملِن َِح التي ُت ِدي ُرها املنظامت غري الحكومية ،حصوا عىل
مؤهالت أكادميية يف املراحل االبتدائية والثانوية وما بعد الثانوية.
ومبؤهالتهم األكادميية ،ي َر ْو َن ُف َرصاً لوظائف مجدية ومستدامة
مع املنظامت الدولية غري الحكومية ،ومع حكومة ُأعَي َد إنشاؤها
إلعادة بناء املجتمع املدين ،إ َّنها وظائف ما كانوا ليصلوا إليها يف
طويلٌ ،
ٌ
آمنةُ ،ت َص ُان فيها الكرامة،
يس عود ٌة أمدها
كينيا 5.وليك ُت َّ َ
َّ
َّ
ْ
نقول ُم َ
قتح َ
حتاج إليه هو أن َي ُحل محل برامج العودة
ني َّإن الذي ُي ُ
َ
ً
االس ِتثم ُر يف بناء قدرات الالجئني بنا ًء جادا من
إىل البلد األصيل ْ
خالل التعليم واملؤهِّ الت املعرتف بها.
أوتشان ليوموي anepo@my.yorku.ca
عبد القادر أبيكار abikar14@my.yorku.ca

َّ
مرش ُح َ
ون لنيل درجة املاجستري يف الرتبية من خالل مرشوع
ِّ
َ
َ
دُ
التعليم العايل بال حدود لالجئني ،و ُمعل ُمون الجئون ،و ُم ْر ِش ون يف
برنامج جامعة يورك ،يعملون يف داداب
هايون ِكم haeunkim@yorku.ca
مدير برامج ،يف مرشوع التعليم العايل بال حدود لالجئني
www.bher.org
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مم يحصل عليه
املواطن الكيني إذا هو عمل يف الوظيفة ذاتها.
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