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وال أعــداد الســور ِّيني ،الذيــن ُر ِّحلــوا بســبب أفعــالٍ إجراميـ ٍة أو زينب شاهني ِمنجو ِتك
شــكوك يف صلتهــم باإلرهــاب.
زميلة ٌ
ٌ
باحثة ،يف مركز بحوث التعاون العاملي ،بجامعة دوسبورخ-
ٌ
مقاربــة ِّإسن  ،www.gcr21.orgويف معهد البحوث السويدي يف
َــاج إليــه هــو
ُت ِّ
بــن الحالــة الرتكيــة عمليــاً َّأن مــا ُيحت ُ
ٌ
تعاونيــة تتعــ َّد ُد فيهــا الجهــات الفاعلــة ،للوصــول إىل حــاالت إسطنبول
ـمح
عــود ٍة توافــق املبــادئ املتَّفــق عليهــا دوليـاً .فينبغــي أ ّال ُي ْسـ َ
ُ
َ
ِّ
للبــاد املضيفــة كرتكيــا بإقـرار تفســرها الخــاص ملعنــى الطوعيــة كتبت املؤلفة هذه املقالة من عند نفسها.
وصـ ْون الكرامــة .وينبغــي إنــذار الــدول املضيفــة حــن
واألمــان َ
بحوث اسمه رِس ُبوند :الحوكمة املتعددة
بحث م َّوله مرشوع
ٍ
 .1استندت هذه املقالة إىل ٍ
ال متتثــل لألحــكام القانونيــة واملعياريــة املتعلقــة بعــودة املستويات للهجرة الجامعية يف أوروبا وما بعدها
الالجئــن ،وينبغــي أن يكــون االســتقرار واألمــان عــى رأس (RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and
ا عــى ذلــك ،ال )Beyond
القـرارات التــي ُتتَّخــذ يف حــاالت العــودة .وفضـ ً
من خالل منح ٍة من برنامج ُأ ُفق ( 2020ورقمها  .)770564وكتبت كاتبة املقال ِة املقال َة
دورسبورخ-إسن يف
ينبغــي للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن وهي تقيض زمالتها يف مركز بحوث التعاون العاملي الذي يتبع جامعة
ِّ
أن تنــأى بنفســها عــن العــودة الســابقة أوانهــا ا ُمل ْســت َم ِّر فيهــا .أملانيا (.)Kate Hamburger Kolleg/Centre of Global Cooperation Research
كل البــاد املضيفــة دائــر ًة حــول Gokalp Aras N E and Sahin Mencutek Z (2019) ‘Border Management .2
بــل ينبغــي أن تكــون مقاربــة ِّ
and Migration Controls in Turkey’ Working Paper, Multilevel Governance
َّ
َ
الالجئــن ،ومســتند ًة إىل األدلــة ،ونافــذة املفعــولِ  .ثــم ينبغــي )of Mass Migration in Europe and Beyond Project (#770564, Horizon2020
تنــى بــه ،إلعــادة اإلدمــاج يف البلــد (إدارة الحدود وضوابط الهجرة يف تركيا)
االســتعداد ،اســتعداداً ُم ْع ً
كل أصحــاب املصلحــة املعنيــن ،قبــل www.respondmigration.com/publications-1
األصــي ،وللتنســيق بــن ِّ
ِّ
HarekAct ‘A New Nightmare: Picked Up In The Aegean And Returned .3
ـن طويــلٍ مــن َب ـ ْد ِء العــودة.
زمـ ٍ
To Syria’, 24 June 2018
zeynepsahinmencutek@gmail.com

(كابوس جديدُ :ي ْل ُ
ون يف بحر إيجة ثم يُعاد َ
تقط َ
ُون إىل سورية)
bit.ly/Harekact-24062018-Aegean

سياسة العودة من األردن إىل سورية
جوليا موريس

أصبح االستعداد لعودة الالجئني السور ِّيني مسأل ًة بارز ًة يف األردن ،غري َّأن احتامل وقوع العودة يثري من
املخاوف الكثري.

الجــئ
ألــف
نحــو مــن مليــونٍ وِ 400
يعيــش اليــو َم يف األردن ٌ
ٍ
أربــاع منهــم ،عــى حســب املنظــات غــر
ســوريٍّ  ،ثالثــة
ٍ
ـت مــا يف املســتقبل.
الحكوميــة ،ينــوون العــودة إىل ســورية يف وقـ ٍ
وينبغــي أن تقــوم العــودة إىل البلــد األصــي عــى حر َّيــة القـرار،
علــم ،مــع التــز ٍام تــا ٍّم مــن البلــد
وعــى صــدور القــرار عــن ٍ
األصــي بإعــادة اإلدمــاج .ولكــنْ يواجــه الســور ُّيون الذيــن ينــوون
العــود َة احتـ َ
ـام
ـام ســلطويٍّ ليــس لــه اهتـ ٌ
ـال العــودة إىل نظـ ٍ
ً
ـم إعــادة إدماجهــم .هــذا فضـا عــى صعوبــة ضــان
ُي ْذ َكــر يف َد ْعـ ِ
أيِّ قــد ٍر مــن األمــن لالجئــن العائديــن ،وذلــك بســبب اســتمرار
ال ِّن ـزاع َّ
الشــديد يف ســورية.

ـح املعــر
ال بــل فعلــت عكــس ذلــك ،فعــى الرغــم مــن إعــادة َف ْتـ ِ
الحــدودي بــن نصيــب وجابــر يف شــهر أكتوبر/ترشيــن األول عــا َم
 ،2018أعلنــت الحكومــة األردنيــة أ َّنهــا ال تدعــم عــودة الســور ِّيني
ــج عــود ٍة رســم َّي ٌة
يف الوقــت الحــارض 1.لكــنْ ملَّــا مل ُتبتَــدأ برا ِم ُ
2
ً
بــن البلديــن ،أصبــح االســتعداد للعــودة مســأل ًة بــارزة يف األردن.

مع ِّوقات العودة من األردن

يختلــف أ ْم ـ ُر األردن يف زيــارات ِّ
‘االطــاع عــى مــا يجــري’ عــن
غــره مــن البــاد التــي يعــود منهــا الالجئــون الســور ُّيون ،فهــذه
الزيــارات عنــد الالجئــن الســور ِّيني يف األردن غــر ممكن ـ ٍة .ففــي
حالــة األردن ،ليــس للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
ومنــذ بدايــة ال ِّن ـزاع تقــع حــاالت عــود ٍة عفوي ـ ٍة كثــرة العــدد .الالجئــن بنيــة تحتيــة ،وال ترتيبــات بينهــا وبــن الحكومتــن
ـر هــذه الزيــارات .وقــد حافظــت
ولكــنْ مل تتَّخــذ الحكومــة األردنيــة والهيئــات التــي تتبعهــا إىل الســورية واألردنيــة ،لــي ُتيـ ِّ َ
اآلن أ َّيــة تدابــر لتيســر عــود ٍة طوعيـ ٍة ،رســمي ٍة ،واســعة النطــاق .الحكومــة األردنيــة عــى عالقــات دبلوماســية ظاهريــة مــع
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ات االطــاع
ســورية ،ولكــنْ ليــس إىل حـ ٍّد ُتر ِّتــب فيــه معهــا زيــار ِ
عــى مــا يجــري .ثــم َّإن فكــر َة الزيــارة ِّ
لالطــاع عــى مــا يجــري
ٌ
مشــكوك فيهــا ،فانعــدام األمــن داخــل ســورية
مــن أ َّولهــا
ُ
َّ
الواقــع ،املــي يف
مســتم ٌر ،ثــم هــل سيســتطيع الالجئــون ،يف
ِ
هــذه الزيــارة ثــم الرجــوعَ مــن بعــدُ ؟
ويف ِّ
ظــل القانــون الســوري ،تجــب الخدمــة العســكرية عــى
الرجــال الســور ِّيني الذيــن تقــع ِسـنُّهم بــن  18و ،42أو يواجهــون
الح ْبــس أو التجنيــد القــري .وأكــر املجنَّديــن يف ســورية
خطــر َ
ـن،
يخدمــون يف الجيــش منــذ بدايــة ال ِّن ـزاع ،إىل أجــلٍ غــر ُمعـ َّ ٍ
وأصبحــت الك ْبســات التــي تشــنُّها الســلطات عــى األحيــاء
واملنــازل بحثــاً عــن املجنَّديــن املطلوبــن وأفــراد االحتيــاط
شــائع ًة .ويســتعمل نظــام األســد أيضـاً وســائل اإلعــام الحكوميــة
ورجــال الديــن للرتويــج لصــورة الذيــن يخدمــون يف جيشــه
وأرسهــم عــى أ َّنهــم أهــل الـ َّ
ـرف ،وأ َّمــا الفــا ُّرون مــن الخدمــة
فيصفهــم مــن الصفــات مــا يذ ُّمهــم .وأمــ ٌر آخــر يشــبه ذلــك،
وهــو إظهــار الســور ِّيني الذيــن تركــوا البلــد يف أثنــاء النِّــزاع يف
صــور ٍة ســيئة ،ويخــى كث ـ ٌر منهــم األعــال االنتقاميــة ،بســبب
ـن املزعــوم أو عــدم تأييــد النظــام.
الجـ ْ
ُ

ــس قــد يصــل إىل مــدة ثــاث
املثليــة الجنســية يف حكــم َح ْب ٍ
ســنوات .وكث ـراً مــا يعــاين الجئــو الـــ(إل جــي يب يت آي كيــو)+
صعوب ـ ًة أش ـ َّد مــن غريهــم يف إيجــاد الوظائــف ويف الوصــول إىل
الشــبكات االجتامعيــة ،يف مناطقهــم األصليــة وخارجهــا ،وهــذان
ــرا ،فســيدعامن إعــادة إدماجهــم املســتدامة أو
أمــران إن ُي ِّ
عودتهــم املســتدامة .واألردن بلــدٌ أكــر لربال َّيـ ًة بالقيــاس إىل غــره،
ولكــن مــا يـزال الجئــو الـــ(إل جــي يب يت آي كيــو )+فيــه يواجهون
4
ـم
مخاط ـ َر حامئي ـ ًة ،ومتيي ـزاً ،وســو َء معامل ـ ٍة .فــا ب ـ َّد مــن َف ْهـ ِ
هــذه األحــوال عنــد التخطيــط إلس ـراتيج َّيات العــودة الطوعيــة،
هــذا إن كانــت العــودة ح ـ ًا دامئ ـاً.

ثقافة ال َت َوهان

نجــاح مــروع حــاالت العــودة الرســمية ُم ْع َت ِمــدٌ عــى حصــول
ـات كاملـ ٍة عــن الحــال ،غــر َّأن الشــائعات
الالجئــن عــى معلومـ ٍ
ـم .ولقــد
ُتع ـ ِّو ُق قــدرة الكثرييــن عــى ا ِّتخــاذ قراراتهــم عــن علـ ٍ
م َّكنــت منصــات التواصــل االجتامعــي كالوتســآب والفيســبوك
النــاس مــن معرفــة مــدى التخريــب الواقــع ،وذلــك مــن
طريــق األرسة أو األصدقــاء والج ـران .ومــع ذلــك ،دفــع انهــار
املعلومــات املســتم ُّر عــن الحــال وعــن استحســان العــودة مــن
عبيــن عـ َّ
ـا يغلــب
عدمــه كثـراً مــن الالجئــن إىل التحــدُّ ِث إ َّيل ُم ِّ
ني عليهــم مــن مشــاعر ال َت َوهــان.
ومنــذ بــدء ال ِّنـزاع ،أصبــح االغتصــاب والعنــف الجنــي وســيل َت ِ
ني يســتعملهام نظــام األســد وفصائــل املتم ِّرديــن .ولقــد
ِ
فاشــ َيت ِ
وقــع العنـ ُ
ـي يف ال ِّن ـزاع الســوريِّ عــى النســاء والرجــال فعــى ســبيل املثــال ،يف شــهر أبريل/نيســان مــن عــام ،2018
ـف الجنـ ُّ
واقــع عــى أق ـ َّرت حكومــة األســد قانـ َ
ـون ملك َّي ـ ٍة ،رقمــه  ،10ســمح للســكان
الجنــي
فصحيــح َّأن أكــر العنــف
الســواء.
ٌ
ٌ
َّ
عــى َّ
النســاء والفتيــات ،ولكــنْ ُك ِشــ َف ْت أد َّل ٌ
ً
ــة عظيمــة الشــأن عــى مبــدة  30يوم ـا فقــط إلثبــات ملك َّيــة مــا ميلكــون يف مــا ُيسـ َّـمى
اســتعامل العنــف الجنــي اســتعامالً منتظـ ًا يف تعذيــب الرجــال املناطــق التنظيميــةُ ،حــ ِّد َد أكرثهــا يف املناطــق التــي متــ َّردت
والفتيــان ،وال سـ َّيام يف مراكــز االحتجــاز الســورية 3.وعنــد النســاء عــى الحكومــة الســورية بعــد عــام  .2011ومي ِّكــن هــذا القانــون
والرجــال يف ســوريةُ ،يخ َفــى العنــف الجنــي غالب ـاً ،وجــز ٌء مــن الســلطات مــن مصــادرة األمــاك العقاريــة مــن غــر أن تع ـ ِّو َض
ـح لهــم اســتئناف الحكــم .ويف شــهر نوفمــر/
الســبب يف ذلــك هــو الوصمــة االجتامعيــة الشــديدة يف الحديــث أصحابهــا أو أن ُت ِتيـ َ
ثــم يجعــل مــن أمــر ترشيــن الثــاين مــن عــام  ،2018بعــد ضغــوطٍ دوليــة ،أصــدر
الرصيــح العلنــي عــن ذلــك ،وهــذا مــن َّ
املســاءلة ملتبســاً .ففــي
يــح للســور ِّيني مــدة
ٍ
حــاالت أخــرى ،بعــد انتهــاء النِّــزاع ،الرئيــس األســد تعديــ ًا لذلــك القانــون ُي ِت ُ
ُســ ِل َك ْت ُســ ُبل العدالــة التصالحيــة ملحاســبة مرتكبــي العنــف ســنة لــي يعــودوا يف خاللهــا إىل ســورية ويطالبــوا بأمالكهــم.
الجنــي ،وللرتويــج للمصالحــة الطويلــة األمــد .فــإن كانــت ولكــنَّ نهايــة املـدَّة الحقيقيــة ملتبسـ ٌـة عــى كثـ ٍر مــن الالجئــن،
ِّ
إســراتيج َّيات املســاءلة واملصالحــة ســتُط َّبقُ يف ســورية ،فعــى ويفتقــر أكرثهــم إىل وثائــق إثبــات الهويــة أو امللكيــة ،وهــذا ق ْبـ َ
ـل
ِّ
مــن س ـ ُيط ِّبقها مراعــاة مــا تق ـدَّم مــن عوامــل.
حاجــز بينهــم وبــن مطالبتهــم بأمالكهــم .ثــم هنــاك
كل يش ٍء ٌ
َّ
ـاس إىل اآلن -أن القانــون
َز ْعـ ٌـم واسـ ٌـع انتشــاره -ال يقــوم عــى أسـ ٍ
ـوح مــا ٌّيل يف
ويواجــه الالجئــون املثليــون واملثليــات ومزدوجــو امليــل الجنــي رقــم  10يســمح للــركات اإليرانيــة (التــي لهــا طمـ ٌ
ومغايــرو الجنــدر وأحــرار الهويــة وامليــول الجنســية وحاملــو ســورية) بنــزع امللكيــة مــن أمــاك الســور ِّيني الذيــن يف املنفــى.
صفــات الجنســن (إل جــي يب يت آي كيــو )+مع ِّوقــات مع َّينــة
والتغــرات
يف الطريــق إىل العــودة .فقــد عــاىن كث ـ ٌر منهــم مــن االضطهــاد فأنشــأت هــذه الظــروف التــي تســودها الفــوىض،
ُّ
داخـ َ
ـل ســورية وخارجهــا مــا هــو أشــدُّ مــن الــذي عانــوه قبــل السياســية املتكــ ِّررة ،واألخبــار غــر الصادقــة الســائرة بــن
ُّ
ـص عــى عقــاب َمــن ميــارس أنشــطة النــاس مــن طريــق وســائط التواصــل االجتامعــي ،كل هــذا،
ال ِّنـزاع .فالقانــون الســوريُّ ينـ ُّ
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ـرة مــا هــو عظيــم .وهــذا مجـ ٌ
ـال مــن
أنشــأ مــن القلــق َ
والحـ ْ
املجــاالت التــي َر َكـزْت املنظــات اإلنســانية جهدهــا فيــه ،فهــي
ـق الخــروق يف
تعمــل عــى رصــد أحــوال العائديــن ،وعــى َر ْتـ ِ
املعلومــات ،وعــى الدعــوة إىل حـ ِّ
ـض نظــام األســد عــى مراعــاة
ً
هــذه الهمــوم .وتعمــل لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ،مثــا ،عــى
تنميــة مهــارات َّ
موظفيهــا يف االســتامع االجتامعــي ويف َر ْصـ ِد مــا
يجــري يف قنــوات وســائط التواصــل االجتامعــي وإدارتهــا ،وذلــك
لتحديــد األخبــار غــر الصادقــة ،ولدعــم التواصــل املجــدي بــن
الالجئــن الذيــن ينــوون العــود َة.
ِّيــات يف
ويف الوقــت نفســه ،تواجــه املنظــات اإلنســانية تحد ٍ
تنفيــذ حــاالت العــودة الطوعيــة الرســمية .إذ تنشــط يف ســورية
هيئــات األمــم املتحــدة وبعــض الجهــات الفاعلــة مــن املجتمــع
املــدين ،ولكــنْ عــى الرغــم مــن َّأن الحــدو َد مفتوحـ ٌـة ،ال ُي ْسـ َم ُح
ـي عاب ـ ٍر للحــدود اليــو َم تقــوم بــه املنظــات،
بــأيِّ عمــلٍ َخ َد ِمـ ٍّ
يــح إقامــة الخدمــات قبــل الحاجــة إليهــا ،لالجئــن
التــي ُت ِت ُ
ً
َّ
الســور ِّيني يف األردن .والــذي ســيحدث غالبــا أن العاملــن يف
املجــال اإلنســاين ســيفاوضون الجهــات الفاعلــة يف القطــاع
ْــم عــودة
الخــاص عنــد نظــام األســد وروســيا يف تيســر َدع ِ
الالجئــن إىل بلدهــم.

سياسة العودة ‘الطوع َّية’

ورد عــى الحكومــة األردنيــة مــن عنــد االتحــاد األورويب مــن
املعونــة املاليــة مــا هــو عظيـ ٌـم ،منــذ بــدء التَّهجــر الشــامل إىل
األردن .ولقــد قــال العاملــون يف املجــال اإلنســاين الذيــن تحدَّ ُ
ثت
إليهــم َّإن ســبب امتنــاع املســؤولني األردن ِّيــن عــن املراوضــة
ـروع للعــودة يف سياســة الحكومــة هــو،
العا َّمــة عــى إدخــال مـ ٍ
جزئي ـاً ،ناجـ ٌـم عــن َّأن هــذه املعونــة املاليــة مرتبطـ ٌـة باندمــاج
الالجئــن يف األردن ،فــإن تو َّقــف االندمــاج تو َّقفــت املعونــة.
ومــع ذلــك ،ومــع اســتمرار ال ِّنـزاع ،واجــه األردن َســأَ َم املانحــن،
وهبــوط االســتثامرات الدوليــة .ومــع احتــاالت الخطــر هــذه،
يتســاءل كثـ ٌر مــن العاملــن يف املجــال اإلنســاين ،أميكــن حقـاً أن
تنظــر الحكومــة األردنيــة قريب ـاً يف الحـ ِّ
ـض عــى العــودة أم ال؟
َ
لبنــان كحــال غريهــا مــن الــدول املضيفــة
ذلــك ،وحــال
ً
َ
َّ
اءات ُمري َبــة إلنجــاح
الرئيســية يف املنطقــة ،فقــد اتخــذ إجــر ٍ
عــودة الســوريني إىل ســورية .إذ انتــرت يف البلــد لوحــات
إعالنيــة ن َّق ٌ
الــة توضــح الخدمــات اللوجســتية يف العــودة إىل
ِّ
ســورية وفوائدهــا ،يف محاولــ ٍة لحــث الالجئــن عــى العــودة.
ر عمومـاً هنـ َ
ولكــنَّ االضطهــاد املنتـ َ
ـع عــى الالجئــن،
ـاك ،الواقـ َ
إمنــا يجعــل اســتدامة ُســ ُبلِ املعيشــة الكرميــة إىل املســتحيل
أقــرب .ويف ِّ
ظــل هــذه الظــروف ،يصعــب أن ُي َقــا َم لفكــرة
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وزن .وقــد أثــارت هــذه األحــداث أخــذاً
العــودة الطوع َّيــة ٌ
ور ّداً يف األردن ،يف أ ْم ِــر َمــنْ عندهــا مــن الالجئــن الســور ِّيني.
ـرت املواقــف االجتامعيــة مــن الالجئــن عــى م ـ ِّر الســنني،
وتغـ َّ
إذ ُأ ِضيـ َ
ـف الســكان الســور ُّيون إىل عــد ٍد جـ ِّد كثـ ٍر مــن الالجئــن
الفلســطينيني والعراقيــن واليمنيــن والســودانيني والصوماليــن،
كانــوا هُ ِّجــروا مــن قبـ ُ
ـل .ثــم َّإن يف الشــائع الذائــع بــن النــاس،
َّ
َّ
ْ
ـب ِقلــة املــوارد ،مــع أن الذنــب ليــس
حمــل الســور ُّيون َذنـ َ
ْأن ُي َّ
ْ
ـوم وســو ِء
ذنبهــم ،ولذلــك يزيــد أكــر فأكــر َوض ُعهــم موضــع اللـ ِ
ـح الحــدود مــع ال ِف ْكــر الشــائع
الظــنِّ  .ولقــد تطابقــت إعــادة َف ْتـ ِ
ُ
ُ
َ
بــن األردن ِّيــن عمومـاً يف َّأن الســور ِّيني ط َّولــوا املكــوث يف األردن
ح َّتــى أ َم ُّلــوا.
ومــا دام التســاؤل يــدور حــول العــودة اآلمنــة ،ال ينبغــي للبــاد
ـع لتحفيــز عــودة الالجئــن ،ولكــنْ
املضيفــة أن ُت ِتيـ َ
ـح عوامــل َد ْفـ ٍ
ٍّ
ـاج محـي ،مــن مثــل االندمــاج
ينبغــي أن تســتم َّر يف منــاذج اندمـ ٍ
ِّ
املحــي بتيســر الوصــول إىل التعليــم والتوظيــف والتدريــب.
َّ
ِّ
ُ
ٌ
ـح ســبيل إىل الشــك يف القطاعــات التــي يتوظــف فيهــا
ولقــد ف ِتـ َ
الســور ُّيون ،وكان ذلــك جــزءاً مــن النقــد الشــديد الــذي أصــاب
ـى عنهــا،
ميثــاق األردن .إذ مل ُيــد ِر ْج ميثــاق األردن مهن ـاً ال غنـ ً
كالطــب والتعليــم والهندســة ،بــن القطاعــات التــي يســتطيع
الســور ُّيون العمــل فيهــا ،وبذلــك منــع امليثــاق الســور ِّيني مــن
اكتســاب الخــرة يف هــذه املهــن ،التــي لهــا ٌ
عظيــم يف
شــأن
ٌ
إعــادة بنــاء ســورية .وأ َّمــا املنظــات غــر الحكوميــة املحليــة
والدوليــةَّ ،
فــإن عملهــا يف إتاحــة أماكــن للتعليــم الجامعــي،
َ
والتدريــب املهنــي ،لشــباب الالجئــن الســور ِّيني ل ُي ِثـ ُر اإلعجــاب،
وقــد أقــام الالجئــون الســور ُّيون كثــراً مــن األعــال ا ُمل ْب َت َكــرة
يف األردن .ومثــال ذلــكَّ ،أن صاحب ـ َة عمــلٍ ســوري ًة تدعــم أكــر
مــن  100امــرأة ســورية بعقــود عمــل ل ِّينــ ٍة رشوطهــا ْ
(كأن
تعمــل بعضهــنَّ مــن منازلهــنَّ ) يف إنتــاج الصابــون واملنســوجات
ـات تعاوني ـ ٍة ،فتب ْعــنَ املنتجــات مــن
مــن خــال جمعيــة الجئـ ٍ
طريــق اإلنرتنــت ووســائط التواصــل االجتامعــي .عــى َّأن كث ـراً
ومجـ َ
ـال مــا
مــن الالجئــن الســوريني ،يجــدون تن ُّقلهــم مق َّيــداًَ ،
يطمحــون إليــه يف التوظيــف ُمض َّيق ـاً.
ــن ترحيــب البــاد املضيفــة بالالجئــن مصلحــة
هــذا ،ويف ُح ْس ِ
للجميــع .فقبــل ِّ
كل يش ٍء ،يجــب االســتامع إىل أصــوات الالجئــن،
إن ُأ ِريــ َد ملرشوعــي العــودة واالندمــاج أن ينجحــا .وأ َّمــا
السياســة التقييديــة ،املع َّقــدة اعتباط ـاً ،التــي تبغــض األجانــب،
والتــي تحــدُّ مــن تن ُّقــل الالجئــن ومــن ُفــ َرص وصولهــم إىل
العمــل والخدمــات األساســية ،فقــد تدفــع الالجئــن إىل العــودة
ـن .وإن ُض ِمــنَ لالجئــن أن يســتطيعوا
التلقائيــة إىل بلـ ٍد غــر آمـ ٍ
العــود َة إىل بلدهــم املضيــف عــود ًة آمن ـ ًة ،أو االنتقــال إىل بلــد
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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

