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جوانب القصور للتوظيف كحل دائم
نورا بارديليل

يبدو َّأن نظام مساعدة الالجئني السائد حالياً يرص عىل َّأن الحل األمثل أو رمبا األوحد ألوضاع الالجئني
املط َّولة يتجذر يف تحسني سبل الحصول عىل العمل .لكنَّ هذه املقاربة يف النهاية تفيد البعض وتقيص
البعض اآلخر ويف الوقت نفسه تتجاهل القضايا السياسية واالجتامعية األكرث عمقاً وإلحاحاً.
يحظـى العمـل واسـتثامر رأس املـال منـذ زمـن باهتمام مـن الناحيـة االقتصاديـة ،وثانيهما مـن خلال زيـادة منـو
كبير على أ َّنهما مـن الحلـول املمكنـة ألوضـاع اللجـوء الشراكات بين القطاعين العـام والخاص يف برامج مسـاعدة
املط َّولـة .ومـن هـذا املنطلـق ،تتوقـع هيئـات املسـاعدات الالجئين.
هجريـن قسراً أن يكونـوا رائـدي أعمال جيدين وأن
مـن ا ُمل َّ
يعتمـدوا على أنفسـهم يف العثـور على العمـل أو البـدء ويضـع هـذا االتجـاه على عاتـق الالجئين مسـؤولية إيجـاد
لكـن ذلـك الرتكيـز يلقـي مبسـؤولية ‘النجـاح’ حـل دائـم لهـم فيما يتعلـق بفـرص العمـل .وضمـن هـذا
مبرشوعاتهـمَّ .
كاملـة على الالجئين .ومـع َّ
أن ذلـك الحـل ليـس مـن اإلطـار ،تصبـح الحلـول الدامئـة الرسـمية  -التـي تسـتند
الحلـول الدامئـة املعترف بها حتـى اآلن ،يـزداد اإلدراك َّ
بأن إىل فكـرة تجديـد العالقـة بين األفـراد والدولـة وإمكانيـة
ً
االندمـاج املحلي يعنـي القـدرة على املشـاركة يف النشـاط حصـول األشـخاص على حقـوق املواطنـة -حلـوال باليـة قـد
عفـا عليهـا الزمـن .وهكـذا ،أعيـد تعريـف حـل التهجير
االقتصـادي.
مـن منظـور تنمـوي وأصبـح ُي َ
نظـ ُر إليـه على أنـه قضيـة
ولسـت يف موقـف التشـكيك يف َّ
أن الالجئين يطمحـون اقتصاديـة وليـس على أ َّنـه قضيـة سياسـية أو اجتامعيـة.
ويرغبـون يف الوصـول إىل وضـع االكتفـاء الـذايت وال ُأ َشـ ِّككُ
يف رضورة دعـم الالجئين للوصـول إىل فـرص العمـل ،لكنني وكذلـك ،تنتهـي هـذه املقاربـة يف مسـاعدة الالجئين
أخشى مـا أخشـاه التداعيـات بعيـدة املـدى لهـذا التغيير وحاميتهـم مبحاولـة تحقيـق التجانـس بين الناس واسـتبعاد
يف التفكير .ويعـزز اال ِّت َجـا َه الـذي “يوجـب على األفـراد األشـخاص الذيـن ال يسـتوفون ‘رشوط الدخـول’ .وبطبيعـة
مسـاعدة أنفسـهم بـدالً مـن االعتماد على الدولـة” 1الحـال ،تعـد التدخلات القامئـة على املسـاعدات النقديـة
عاملان رئيسـيان يف العمـل اإلنسـاين املعـارص ،أوالهما ودعـم الالجئين مـن أجـل دخـول سـوق الوظائـف (بالرغم
مـن خلال زيـادة تركيـز املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة مـن أن معظـم فـرص العمـل املتاحـة يف سـوق العمـل غير
لشـؤون الالجئين وبعـض املنظمات األخـرى على برامـج الرسـمي ال تصنفهـا املنظمات الدوليـة أ َّنهـا عمـل رسـمي)
سـبل كسـب الـرزق االقتصاديـة واالعتماد على الـذات مـن أفضـل طـرق مسـاعدة الالجئين ألنهـا تحفـظ لهـم ماء
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وجههـم بـدالً مـن تلقـي مسـاعدات ماديـة بحتـة وألنهـا
متنحهـم خيـاراً ،لكـنَّ هـذه الطريقـة ل تسـاعد إال عـدداً
محـدوداً منهـم .فهنـاك عـدد كبير مـن األسـباب ،سـواء
أكانـت مرتبطـة باألوضـاع والخبرات الشـخصية أم حالـة
البطالـة الهيكليـة قـد تحـول دون انخـراط املـرء يف العمل.

نزع الطابع السـيايس عن حامية الالجئني

يتجلى تحـول املسـؤولية يف ‘النجاح’ الذي ميكـن أن يحققه
املـرء يف وضـع لجوئـه يف بوركينـا فاسـو التي تقـدم لنا مثاالً
ملموسـاً كما يوضحـه البحـث العرقـي الذي أجريتـه هناك
على الالجئين الحرضيني املاليني يف بوبو-ديوالسـو.
أميناتـا الجئـة مـن مـايل تبلـغ مـن العمـر  80عامـاً وهـي
مـن ذوات اإلعاقـة الحركيـة وكانـت تعـاين مـن مشـكالت
صحيـة وتعيـش يف منزلهـا مـع حفيدتهـا .وصنفـت
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين
أميناتـا على أنهـا الجئـة مسـتضعفة حالهـا يف ذلـك حـال
حفيدتهـا التـي ُصنِّفـت كذلـك أيضـاً على أسـاس أنهـا
قـارص تعيـش مـع جدتهـا املسـنة املريضـة .وكانـت أميناتا
وحفيدتهـا تتلقيـان مسـاعدة نقديـة كل شـهر تقريبـاً
واسـتمر هـذا الوضـع ملـدة ثلاث سـنوات ونصـف ،لكـنَّ
املسـاعدات توقفـت يف يناير/كانـون الثاين مـن عام .2016
وعـزت املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني
وبرنامـج األغذيـة العاملـي يف بوركينـا فاسـو سـبب توقـف
هـذه املسـاعدات إىل عـدم وجـود التمويـل وإىل أ َّنـه ال
داعـي لتقديـم هـذه املسـاعدات إىل الالجئين الحرضيين
ولكـن ال مانـع مـن تقدميهـا يف حالـة وجـود متويـل
واسـتعداد كافيين .وعندمـا ُا ُّت ِخـ َذ قرار توقف املسـاعدات،
وعـد ممثلـو املفوضيـة أ َّنهـم سيسـتمرون يف تقدميهـا إىل
الالجئين املصنفين بأ َّنهـم مسـتضعفني .ورغـم هـذا الوعد،
مـا زالـت أميناتـا وحفيدتهـا ال تتلقيـان أي مسـاعدات وال
أي دعـم .ويف عمرهـا هـذا وبالنظـر ملسـؤوليات رعايـة
حفيدتهـا املنوطـة بهـا ،كيـف ميكنهـا أن تسـتفيد مـن
“جميـع الفـرص املتاحـة لالجئين يف املـدن” (وجهـة نظـر
تكـررت كثيراً على ألسـنة الفاعلين اإلنسـانيني عندمـا
تـأت
تناقشـت معهـم بشـأن املسـاعدة اإلضافيـة التـي ِ
بعـد)؟ وهنـاك تصـور عـام َّ
بـأن الالجئين الحرضيين ،حتى
أولئـك املصنفين على أ َّنهم مسـتضعفون ،محاطـون بفرص
العمـل خاصـ ًة يف مـكان مثـل بوركينـا فاسـو حيـث يحـق
لالجئين مـن مـايل العمـل ،أو حيـث ميكـن ألحـد األفـراد
منهـم الحصـول على عمـل يف شـبكته املغلقـة مـا يعنـي
قدرتـه على دعمهـم.
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ومثـة دراسـات كثيرة تناولـت السـبب يف عـدم نجـاح فكرة
اإلمنـاء كعامـل مـن عوامـل النُّمـو االقتصـادي بجميـع
أشـكاله وصـوره وخاصـة على املـدى البعيـد بـدالً مـن
الوضـع القائـم مـن محابـاة أشـخاص واسـتبعاد آخريـن
وتهميشـهم2.وقد أصبحـت ‘مشـكلة الالجئين’ تنحصر
يف الوصـول إىل سـوق العمـل بـدالً مـن اقتصارهـا على
طابـع سـيايس يتعلـق بعـدم املسـاواة ،واإلقصـاء ،والنِّـزاع،
واالسـتغالل ،وعـدم تكافـؤ عالقـات القـوى ومـا إىل ذلـك.
ومـن ثـم فقـد ُاسـتبدّ لَت بالقضايـا اإلنسـانية واالجتامعيـة
والسياسـية حلـول سـوق العمـل .وتعـزو الرؤيـة غير
ا ُملس ّيسـة هـذه الصعـاب التـي يواجههـا الالجئـون إىل عدم
متكنهـم مـن الوصـول إىل الوظائـف ولكنَّهـا مل تتنـاول على
اإلطلاق كيـف وملـاذا أصبـح هـؤالء األشـخاص الجئين يف
املقـام األول.
وعلى مـدى أكثر مـن عقديـن ،أثـارت دراسـات الهجـرة
القرسيـة والالجئني التسـاؤالت حـول فئة ‘الالجئين’ وكيفية
متثيـل وعـرض صـور الذيـن ُصنَّفـوا بالفعـل على أ َّنهـم
الجئـون مـن أجـل تسـليط الضـوء على مـدى تأثير هـذا
الوصـف أو هـذا التصنيـف يف حياتهـم ومتثيلهـم ولغتهـم
باإلضافـة إىل تأثيره أيضـ ًا يف املامرسـات والسياسـات
املسـتمدة مـن هـذه الخطابـات .واليـوم ،هنـاك ميـل بين
جمـوع الباحثين للرتكيـز على كيفية متكين الالجئني من أن
يكـون لهـم القـدرة االقتصاديـة أو مـن توفير بيانـات حول
كيفيـة دعمهـم يف الوصـول إىل سـبل كسـب رزق خاصـة
بهـم أيضـاً .ومـا ُي َ
نظـ ُر إليـه اآلن بوصفـه أقـل أهميـة رغـم
ً
أ َّنـه مـا زال بالتأكيـد حيويـا للغايـة لهـو بيـت القصيد فيام
يتعلـق بالحاميـة ومـدى تأثري هـذه الخطابات واملامرسـات
الليرباليـة الجديـدة على حيـاة الالجئين.
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