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أفريقيـــا الوســـطى وجنـــوب الســـودان .وســـ ُيتيح تســـجيل تامي شارب sharpet@unhcr.org
مثـــل هـــذه التجـــارب الفرديـــة الحصـــول عـــى توثيـــق مستشار رئييس (التنمية والحلول) ،مفوضية األمم املتحدة
تاريخـــي شـــامل لألوضـــاع يف النِّـــزاع .وس ُيســـاعد هـــذا السامية لالجئني
التســـجيل يف رأب الصـــدع االجتامعـــي يف بلـــد النـــزاع إلياس شنايدر schneiel@unhcr.org
وسيســـهم بالتـــايل يف إرســـاء أســـس تجديـــد التعايـــش زميل شميد كارلو ،مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
الســـلمي .فتلـــك الروايـــات ذات قيمـــة لـــدى فاعـــي www.unhcr.org
الســـام والباحثـــن وفاعـــي العدالـــة االنتقاليـــة لتحقيـــق  .1مأخوذة من تعريف جمعية التأريخ الشفهي
فهـــم أفضـــل لجـــذور النـــزاع يف إطـــار البحـــث عـــن www.oralhistory.org/about/do-oral-history
 .2ماكريدي ك )2015( .مامرسة التأريخ الشفهي مع املهاجرين مطبعة ليفت كوست.
الحلـــول الدامئـــة.
()Practicing Oral History with Immigrant Narrators
www.humansofnewyork.com/ .3

الروابط بني الصومال واليمن :الالجئون والعائدون

ميمونة مح َّمد

تقوم اسرتاتيجيات الالجئني اليمنيني يف الصومال لدرجة كبرية عىل الشبكات االجتامعية والروابط الثقافية
املوجودة بني القرن األفريقي واليمن .ويف غضون ذلك ،يحتاج الالجئون الصوماليون العائدون من اليمن
إىل مناطق أكرث أمناً يف الصومال.
يجد كثري من مئات آالف الالجئني الصوماليني الذين منحتهم
سابقاً اليمن صفة اللجوء األولية عرب العقود أنفسهم مضطرين
إىل العودة نتيجة نشوب الرصاع يف اليمن .ويف أثناء ذلك ،دأبت
الفئات السكانية اليمنية املقتلع جذورها عىل عبور خليج عدن
بأعداد أكرب بكثري عىل أمل إيجاد املالذ اآلمن والحامية يف الصومال
وغريها من الدول يف القرن األفريقي.
ومتثل مراكز االستقبال التي يلجأ إليها الالجئون اليمنيون
والعائدون الصوماليون التحدي األول لهم هذا إذا ما نجوا من
رحلتهم البحرية املحفوفة باملخاطر .وكجزء من عملية التسجيل،
ُيط َلب إىل الالجئني تقديم أوراق ثبوتية تثبت جنسيتهم اليمنية
أو بالنسبة للعائدين من الالجئني الصوماليني صفة وجودهم يف
سست هذه املراكز -كام الحال يف املدن الساحلية يف
اليمنُ .وأ ِ
بربرة وبوساسو -تحت رعاية حكومتي الصومال اإلقليمية ألرض
الصومال وبونت الند بتسجيل الالجئني والصوماليني العائدين.
واقترص الهدف من هذه املراكز عىل رفد الالجئني الواصلني
مبساعدة الطوارئ كالغذاء واملأوى ،وبذلك ليست هذه املراكز
مجهزة بتوفري التوطني بعيد األمد لالجئني والعائدين عىل حد
سواء.

ومع ذلك ،ال يخلو هذا الخطاب من املشكالت ألن الحكومات
عىل ما يبدو تدعم مساعدة العائدين إلعادتهم إىل أقاليمهم
األصلية بعد وصولهم بغض النظر عام إذا كانت العوامل التي
أدت إىل تهجريهم قامئة أم ال هناك .ولذلك ،أبدت كل واحدة من
اإلدارات عدم رغبتها يف رسم السياسات العامة واألطر الرضورية
لضامن سالمة العائدين وذلك بدعم إعادة نقلهم إىل مناطق أكرث
أماناً .وتبدي كل واحدة من اإلدارات السياسية عجزها (ويف بعض
األحيان عدم رغبتها) يف حامية الصوماليني وإعادة دمجهم ممن
يواجهون عملية االنتقال املفاجئة من كونهم الجئني يف اليمن إىل
كونهم عائدين يف الصومال.

اسرتاتيجية اليمنيني.

يف سياق اليمنيني املهج َّرين إىل الصومال تنتهج مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني نهج إقامة املخيامت لكن هذا النهج
يتحداه الالجئون .فكثري من الالجئني جاؤوا عىل اعتقاد منهم أن
التسجيل والتخييم سوف يجعالنهم عاجزين عن اتخاذ القرارات
املهمة مثل تحديد مكان العيش ووقت العودة إىل ديارهم.

ونظراً للتاريخ الطويل للتعامل بني اليمنيني والصوماليني ،ينظر
الالجئون اليمنيون إىل الصومال عىل أنها بيئة مألوفة لهم ثقافياً
العائدون الصوماليون
رغم االختالفات اللغوية بينهم ويساعد ذلك عىل زرع الثقة يف
لقد عربت حكومة أرض الصومال ،وبونت الند ،والحكومة قدرتهم عىل النظر يف التحديات التي متثلها الحياة الحرضية هناك.
الفيدرالية يف مقديشو عن استعدادها السرتداد الالجئني العائدين .وهناك توجه بني الالجئني اليمنيني يف تفضيل التوطني الذايت يف
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التوطني الذايت واملساعدات

يطــرح الوضــع ســؤالني مهمــ ،
ليــس عــ مفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــ
ورشكائهــا فحســب بــل أيض ـاً عــ
الحكومــات الصوماليــة ،الســؤال
األول هــو :كيــف ميكــن للحكومــة
أو الحكومــات أن توفــر الحاميــة
املؤسســاتية واملســاعدة لالجئــ .
وثانيــاً :كيــف ميكــن ملؤسســات
املســاعدات أن توفــر املســاعدة
الحاميــة للمجتمعــات الحرضيــة
التــي تعــارض إعــادة التوطــ يف
املخيــ ت الريفيــة والتــي يعيقهــا
التبعــات طويلــة األمــد للمخي ـ ت
عــ حريتهــم وكرامتهــم.
ن

ى

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /هيو ماكلود

ر

يعــ ي طــرق التعامــل مــع
حقوقهــم القانونيــة.
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السوق يف البساتني ،وهي منطقة يف عدن جنوب اليمن حيث تعيش أغلبية صومالية.

ونظــراً للنفــور الــذي يظهــر تبعــاً
لــدى معظــم الالجئــ مــن ناحيــة تســجيلهم رســمياً لــدى
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــ  ،ميثــل الرتويــج
لتحس ـ العالقــات ب ـ جامعــات الشــتات اليمنــي واملنظ ـ ت
الدوليــة أمــراً حاســ ً يف جمــع املعلومــات حــول الالجئــ
الحرضي ـ بغيــة دعــم حاجاتهــم مــع مــرور الوقــت .وال يقــل
أهميــة أن تحافــظ الحكومــات الصوماليــة املحليــة عـ املواقــف
املفضلــة وتشــجعها تجــاه الالجئ ـ بغــض النظــر عــن إقامتهــم.
وإذا أتاحــت الســلطات الصوماليــة لالجئـ تأســيس مرشوعاتهــم
التجاريــة بأقــل تقييــدات ممكنــة ،فيمكــن عندهــا لالجئ ـ أن
يســاهموا مســاهمة إيجابيــة يف التنميــة االقتصاديــة للمنطقــة.
ن

مدن العاصمة يف كل من :هرجيسا ومقديشو حيث ميكن لهم
الحصول عىل املساعدات من السكان الحاليني اليمنيني .وإىل هذا
التاريخ ،ما زالت سياسة حكومة أرض الصومال تسمح لالجئني
اليمنيني بالتوطني يف املناطق الحرضية بسهولة نسبية .وقد أسس
بالفعل عدد من الالجئني اليمنيني يف كل من هرجيسا ومقديشو
مرشوعاتهم التجارية الصغرية .ويف كل من هاتني املدينتني هناك
تجمعات للشتات اليمني تعمل عىل تعقب أعداد الواصلني
اليمنيني وتسجلهم تسجي ًال غري رسمي وتساعدهم يف العثور عىل
املعلومات الالزمة واملأوى لهم .وتوفر جامعات الشتات اليمني
أيضاً وتخدم غرض التنسيق بني الالجئني والسلطات سواء أكانت
محلية أم وطنية .ومتثل هذه التجمعات أيضاً دوراً محورياً يف
قرارات الالجئني حول املكان الذي يستوطنون به.
ويجــب عـ القــدرات السياســية والعمليــة للســلطات الصومالية
ع ـ تعزيــز االســتجابات لالجئ ـ والعائديــن أن تبــدأ مبراجعــة
ويعيــش الالجئــون اليمنيــون يف الصومــال عـ مصدريــن مهمـ السياســات الحاليــة واملخصصــة ومتهيــد الطريــق أمــام العمــل
للبقــاء عـ قيــد الحيــاة باســتقاللية وهـ  :الروابــط االقتصاديــة امليــداين لالســتجابات املؤسســية الواقعيــة ع ـ إقليــم الصومــال
والثقافيــة ذات الجــذور العميقــة ب ـ البلديــن ودعــم اليمني ـ إذا أرادت تحقيــق العــودة املســتدامة لالجئ ـ ومتك ـ اليمني ـ
اآلخريــن يف الشــتات .ومت ِّكــن هــذه املصــادر الالجئــ مــن مــن الحيــاة بنشــاط يف املنفــى.
استكشــاف ســبل بديلــة للبقــاء عــ قيــد الحيــاة بــدالً مــن
االعتــ د عــ املســاعدات يف مخيــ ت الالجئــ  .ومــع ذلــك ،ميمونة محمد
رغــم ارتفــاع مســتوى االكتفــاء الــذايت لالجئ ـ اليمني ـ الذيــن maimuna.mohamud@heritageinstitute.org
يعيشــون يف كــ ى املدينتــ الصوماليتــ  ،مــا زال الضعــف باحثة مستقلة
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