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الجديدة. لكنَّ غالبية املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون 
يف برلني ال تنظر إىل أنفسها عىل أنها مستدامة، ذلك أنَّ من يقوم 
التربعات، وغري  تعتمد عىل  وأنها  املتطوعني،  عليها معظمهم من 
يكشف  ذلك  أن  ومع  للتمويل.  املؤقتة  اآلنية  املصادر  من  ذلك 
حاجة ماسة إىل توفري التمويل املوثوق به ليمكنهم من االستمرار 
العوائق  كثري من هذه  أيضا  البعيد، هناك  املدى  يف عملهم عىل 
الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  فهذه  محتومة.  أنها  يبدو  التي 
زالت  ما  برلني  يف  السوريني  وقصة  العهد،  حديثة  فتية  زالت  ما 

يف بدايتها.
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التعليم الذي يقوده الالجئون يف إندونيسيا 
توماس براون

توضح مبادرات التعليم التي يقودها الالجئون يف جاڨا الغربية يف إندونيسيا قدرة مجتمعات الالجئني عىل 
العمل مع الداعمني للتغلب عىل ثغرات الخدمات التي يواجهونها يف البلدان املستضيفة، وتوضح مقاربة 

متكينية ومستدامة تقودها املجتمعات إزاء مساعدة الالجئني.  
أن  إىل  فيها  بالعيش  والالجئني  اللجوء  لطالبي  إندونيسيا  تسمح 
السامية لألمم  املفوضية  يجدوا سبياًل إلعادة توطينهم من خالل 
قانونية  سبل  أي  لهم  تقدم  ال  لكنها  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
للتجنيس، وتحظر عليهم العمل خالل فرتة إقامتهم. ونتيجة لذلك 
يعيش قرابة 14 ألفاً من طالبي اللجوء والالجئني منذ سنوات يف 
وضع النسيان يف إندونيسيا منتظرين البت يف قرار إعادة توطينهم 
عىل  محدودة  وبقدرة  رسمية  حقوق  أي  لديهم  يكون  أن  دون 
الوصول إىل الخدمات كالتعليم. وعندما تبني لدى الجئي هزارى 
أن  اإلندونيسية  الغربية  جافا  إقليم  يف  يعشون  الذين  األفغان 
التمدرس  من  سنوات  عدة  أوالدهم  يخرس  بأن  قامئة  االحتاملية 
يف هذه املرحلة الحرجة من حياتهم وإمنائهم، توجهوا إىل إطالق 
لخدمة  التعليمية  املراكز  من  عدد  بتأسيس  مستقلة  مبادرة 

جامعتهم. 

وليست هذه املبادرة وحيدًة من نوعها، بل هناك عدة مبادرات 
العامل أكرث مام نتصور  أنحاء  الالجئني يف كل  أخرى يف مجتمعات 
التوجيهي  ــاد  واإلرش القدرات  بناء  توفري  من  بد  وال  ونتخيل. 
للتحديات  يتصدون  بحيث  الالجئون  يقودها  التي  للمبادرات 
التي يواجهونها بأنفسهم بدالً من حل املشكلة لهم، فهذه مقاربة 
وتقدم  وخرباتهم  مهاراتهم  تستخدم  إذ  الالجئني  متكني  يف  تخدم 
لهم يف الوقت نفسه الحاجات التي هم بأمس الحاجة لها بطريقة 

تستجيب لهم بأقل تكلفة ممكنة. وعىل العموم، يبقى األمر رهناً 
يف  بل  مجتمعاتهم،  حاجات  تحديد  عىل  اقتداراً  األكرث  بالالجئني 
بعض األحيان قد تكون لديهم املهارات والخربات األفضل لتقديم 

الخدمات لهم.

سيساروا، مدينٌة جبليٌة صغرية تقع يف جاڨا الغربية عىل مبعدة ال 
تزيد عىل بضع ساعات بالسيارة عن جاكرتا العاصمة، وقد أصبحت 
خالل السنوات القليلة املاضية مأوى ألكرث من 2500 طالب لجوء 
وباكستان  أفغانستان  من  الهازار  عرقية  من  ومعظمهم  والجئ، 
وإيران. وخالفاً ملا هو الحال مع غريهم من الالجئني يف إندونيسيا 
الدولية  املجموعات  من  الدعم  عىل  يحصلون  ما  غالباً  الذين 
باستقالل  املنطقة  هذه  يف  الالجئون  يعيش  للمساعدة،  واملحلية 
كامل يف مجتمعهم، ويعتمدون اعتامداً شبه كيل عىل مدخراتهم 

والحواالت املالية القادمة إليهم.

يف  إندونيسيا  يف  الالجئني  بقيادة  التعليم  مبادرات  حركة  وبدأت 
سيساروا   يف  الالجئني  تعلم  مركز  بتأسيس  الصغرية  القرية  هذه 
وأسسه يف أغسطس/آب 2014 أربعة رجال هزاريني لديهم خلفية 
انتباه  املرشوع  جذب  ما  ورسعان  واألعامل.  اإلعالم  عن  مسبقة 
الداعمني الخارجيني من أسرتاليا الذين أسسوا مجموعة سيساروا 
التعلمية املحدودة، وهي مجموعة غري ربحية تدعم املركز. وعىل 
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مركزان  افتتح  الالجئني،  تعلم  مركز  أحرزه  الذي  النجاح  ضوء 
بقيادة املجموعات  الالجئني يف عام 2015  بقيادة  للتعليم  آخران 
التعلم  مركز عش  تحديداً  الهزاريني، وهام  الالجئني  من  املختلفة 
لالجئني، ومركز تعلم الالجئني. وأصبح اآلن ما إجاميل عدده خمسة 
جميعاً  لكنها  مستقلة  وهي  املنطقة،  يف  تعمل  تعليمية  مراكز 
الالجئني  التعلم  مركز  أسسه  الذي  نفسه  األسايس  النموذج  تتبع 

يف سيساروا. 

وإجامالً تخدم مراكز التعلم الخمسة ما يقارب ثالمثائة طفل من 
اللغة  تعليم  تقدم  أنها  إىل  باإلضافة  عاماً   16-5 العمرية  الفئة 
اإلنجليزية لالجئني البالغني. ويقوم عىل إدارة كل مركز من هذه 
املراكز متطوعون الجئون ممن يتولون األدوار اإلدارية والتدبريية 
والتعليمية. أما من ناحية الرسوم املالية، فال تفرض هذه املراكز 
هذه  تأيت  حال  أي  وعىل  األمور،  أولياء  عىل  معتدلة  رسوماً  إال 
القطاع  يف  األفراد  أو  الخريية  املجموعات  من  بتربعات  األموال 
املغرتبني  مجتمعات  من  أو  الخارج  من  تأيت  ما  وعادة  الخاص، 
املراكز  هذه  بعض  أسست  وقد  إندونيسيا.  يف  يعيشون  الذين 
املدين  املجتمع  ومجموعات  الدولية،  املدارس  مع  قوية  عالقات 
تقديم  إىل  املحيل  املجتمع  أفراد  يدعى  ما  وغالباً  إندونيسيا.  يف 
الدعم للمدارس عن طريق إعارتهم مهاراتهم سواًء أكان ذلك يف 
التوظيف أم الصيانة أو األعامل اإلنشائية، وغالباً ما يشارك أفراد 
املجتمع املحيل مشاركة مكثفة يف اتخاذ القرارات ضمن املدارس 

من خالل االجتامعات الدورية. 

اللغة  عىل  خاص  تركيز  هناك  الــدرايس،  املنهج  ناحية  ومن 
ناطقة  دولة  يف  توطينهم  إعادة  يأملون  الالجئني  أنَّ  اإلنجليزية 
باإلنجليزية أو دولة يستخدم فيها الناس اللغة اإلنجليزية للتفاهم 
فيام بينهم. فإتقان اللغة اإلنجليزية لن يسهل من ترسيع عملية 
إليها  ينظر  بل  فحسب،  الجديد  املضيف  املجتمع  مع  االندماج 
املقام  التوطني يف  القبول إلعادة  تعزيز فرص  أنها أساس يف  عىل 
األول. كام أنَّ استخدام اللغة اإلنجليزية مهم لالندماج مع الغري، 
خاصة أنَّ األطفال واملعلمني ليسوا كلهم )وإن كان أغلبهم( من 
وميامنار  العراض  من  آخرون  طالب  هناك  بل  الهازارية  العرقية 

والسودان أيضاً.

التعليم الحيوي لألطفال، تقدم هذه املراكز  وباإلضافة إىل توفري 
املجتمع  تفيد  التي  اإلضافية  النشاطات  من  لعدِد  الدعم  أيضاً 
للمتطوعني  التي ميكن  املهارات  نطاقاً. وحسب  األوسع  الالجئني 
اإلنجليزية  اللغة  دروس  املراكز  تدعم  يقدموها،  أن  الالجئني 
الصحية  العمل  ورشات  إىل  إضافة  الرياضية  والربامج  للبالغني 
القامئة عىل املجتمعات املحلية، وبرامج التشارك باملهارات املهنية، 

ودروس الفنون، واألعامل اليدوية لالجئات. 

القدم  كرة  التعلم  مراكز  يف  شيوعاً  وأكرثها  النشاطات  أهم  ومن 
عىل  واملعلمني  الطالب  من  كل  لدى  كبرية  شعبية  تلقى  التي 
ويجري  تدريبية  جلسات  يعقد  مدرب  مركز  ولكل  سواء.  حد 
والفتيان  الرجال  إىل  إضافة  والفتيات  للنساء  املفتوحة  املباريات 
لكل  املجتمعية  التجمعات  دور  النشاطات  هذه  ومتثل  أيضاً. 
األحوال  من  حالة  بأي  ينبغي  وال  واملشاهدين  املشاركني  من 
هذه  خالل  من  عليها  الحصول  ميكن  التي  الفائدة  من  التقليل 
بها. للمشاركني  العقيل  الرفاه  تحسني  يف  وآثارها   النشاطات، 

وإىل جانب مراكز التعليم، هناك يف سيساروا عدد من املبادرات 
النساء  دعم  مجموعة  ومنها  الالجئون  يقودها  التي  البارزة 
الالجئات يف إندونيسيا التي تديرها امرأة شابة هزارية، وتركز هذه 
املجموعة عىل الحياكة وصياغة املجوهرات. كام تجري املجموعة 
ورشات العمل حول الصحة )مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية( والنظافة 
األرسة.  وتنظيم  الجندر  عىل  والقائم  الجنيس  والعنف  الشخصية 
يف  بسطات  عىل  املحيكات  من  منتجاتها  املجموعة  هذه  وتبيع 
جاكرتا، ويف أسرتاليا من خالل منظمة غري ربحية مقرها العاصمة 

ملبورن. 

ومن خالل هذه املبادرات التي يقودها الالجئون، يجد املتطوعون 
يف  التأثري  ومامرسة  واستخدامها  مهاراتهم،  تطبيق  يف  قــدرة 
قد  التي  الخربات  يكسبون  نفسه  الوقت  ويف  املحيل،  مجتمعهم 
يثبت فائدتها يف تأمني التوظيف فور إعادة التوطني. وتقدم مراكز 
التعلم خدمة أخرى إذ متثل تجمعات محورية للمجتمع ألن أفراد 
التي  األماكن  هذه  مثل  إىل  الحاجة  بـأمس  املحيل  املجتمع  هذا 
إذ  املجتمعية  تقدم لهم نشاطات االختالط االجتامعي واألنشطة 
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متطوعة الجئة شابة ُتعلِّم طلبتها يف مركز تعلم الالجئني يف سيساروا، إندونيسيا.
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املجال  وتعطيهم  الالجئني،  لحياة  وأماًل  بنية  املراكز  هذه  تقدم 
لتحقيق املنافع االجتامعية والصحية العقلية خاصة ملن يعيش يف 

وضع مجهول املآل ويف ظروف صعبة. 

من  أخرى  أعداد  نشأت  سيساروا  يف  النامذج  هذه  خطى  وعىل 
تعد  التي  أواخر عام 2017 يف جاكرتا  املشابهة يف  التعليم  مراكز 
يف  املحيل  املجتمع  يف  يعيشون  الذين  لالجئني  أساسية  حارضة 

إندونيسيا. 

دعم مبادرات القواعد الشعبية
تختلف درجة الدعم الخارجي املقدم لكل واحد من مراكز تعليم 
الالجئني هذه إذ ترتاوح بني من يتسلم املعونات املالية املؤقتة من 
املانحني يف القطاع الخاص إىل املراكز التي تتلقى دعاًم أكرث هيكلية 

ميتد لتوفري اإلرشاد والتوجيه وتنمية القدرات. 

وباإلضافة إىل تقديم التمويل من خالل جهود جمع التربعات تقدم 
الالجئني  تعلم  ملركز  دعاًم  املحدودة  التعلمية  سيساروا  مجموعة 
عن طريق ربط معلميه مع املدربني واملرشدين من خالل اللقاءات 
املجموعة  أن  كام  امليدانية،  الدراسات  خالل  ومن  اإلنرتنت،  عرب 
لهم  لتتيح  اإلعالمي  والتدريب  التصوير  آالت  أيضا  لهم  قدمت 
واملحافظة عىل ظهورهم وحضورهم يف  نشاطاتهم  توثيق جميع 
كانوا  فقد  املركز  يف  القادة  وكذلك  االجتامعي.  التواصل  وسائط 
عىل قدر كبري من الكفاءة يف املشاركة املحلية والدولية )خاصة يف 
أسرتاليا( ووسائل إعالمها وكان لديهم ظهور كبري يف أروقة املغرتبني 

يف إندونيسيا وأسرتاليا وغريهام من البلدان يف العامل.  

منظمة  وهي   ،)Same Skies( سكايز  سيم  منظمة  أيضا  وهناك 
غري حكومية سويرسية-أسرتالية تقدم الدعم لعش تعلم الالجئني 
للمركزين،  املرشوع  بداية  قدمت متويل  إذ  الالجئني  تعلم  ومركز 
لكن هذه املنظمة تركز اآلن جهودها عىل بناء قدرات املتطوعني 
االكتفاء  من  أكرب  قدراً  ليحققوا  املرشوعات  تطوير  يف  الالجئني 
عمل  ورشات  سكايز  سيم  منظمة  يف  املتطوعون  وينفذ  الذايت. 
منها  مختلفة  موضوعات  حول  املــدارس  موظفي  قدرات  لبناء 
تدريب املعلمني وحامية األطفال واإلدارة املالية وفضل النزاعات 
مستوى  تحسني  عىل  مدرستني  ذك  وساعد  األولية.  واإلسعافات 
التعليم العام لديهام وتحسني قدراتهام اإلدارية ما يقود يف النهاية 
إىل توفري قدر أفضل من الخدمات وبناء املهارات لدى املتطوعني 

وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. 

وتقـدم منظمـة Same Skies أيضـاً ‘التوجيـه’ عـن بعـد من خالل 
الفيديـو لتحديـد الحاجـات يف  التـي تعقدهـا عـرب  االجتامعـات 
املراكـز وتوفـري اإلرشـاد الـالزم والدعم لفريق املتطوعـني، ويف هذا 

الصـدد البـد مـن اإلشـارة إىل أن توفـري اإلرشـاد والتوجيـه عن بعد 
يتسـم بأنـه منخفـض التكلفـة من ناحيـة، وهو اختيار اسـرتاتيجي 
مـن ناحيـة أخـرى ألنـه يتجنب تطلـب الحضـور املـادي الدائم يف 
املجتمـع، ومـا يتبع ذلـك من قيـود مفروضة عليه. وكـام الحال يف 
املركـز، يعمـد املتطوعـون الالجئون يف كل من عـش تعلم الالجئني 
ومركـز تعلـم الالجئـني إىل اسـتخدام االتصـاالت الرقميـة بطريقـة 
فعالـة للمشـاركة مـع الالجئـني اآلخريـن باإلضافـة إىل الجمهـور 
املسـتهدف األجنبـي. وقـد دعمـت منظمـة سـيم سـكايز هـذه 
املبـادرة عـن طريـق توفـري بنـاء القـدرات واإلرشـاد والتوجيـه يف 
التسـويق الرقمي واسـرتاتيجيات جمع التربعات لتعزيز اسـتقاللية 
املركزيـن واسـتدامتهام. ونتيجـة ذلـك، متكـن مركز تعلـم الالجئني 
متابعـة واسـعة دوليـة  بنـاء  مـن  لالجئـني  التعلـم  ومركـز عـش 
ورفعهـا لجـذب التربعـات من خـالل حمـالت متويل الحشـود عن 

اإلنرتنت.  طريـق 

املفوضيـة  مثـل  األطـراف  متعـددة  املؤسسـات  بـدأت  وكذلـك 
منـاذج  توجيـه  يف  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
املسـاعدة التـي يقودهـا الالجئـون.  فمـن خالل صنـدوق الحامية 
االجتامعيـة يف ماليزيـا بقيـادة املفوضيـة، تقـدم املفوضيـة الدعم 
لعـدد صغـري النطـاق ملرشوعـات املسـاعدة الذاتيـة التـي تطورها 
مجموعـات الالجئـني وتنفذهـا. وقـد قـدم هـذا الصنـدوق الدعم 
لثالمثائـة وعرشيـن مرشوعـًا مبا فيها مرشوعـات در الدخل وبرامج 
التدريـب عـىل املهـارات ومبـادرات الخدمـات املجتمعيـة مثـل 
الرتفيهيـة  والقاعـات  الرياضيـة،  والخدمـات  املجتمعيـة،  املراكـز 

إضافـة إىل املـآوي والرعايـة النهاريـة. 

ويبـني الالجئـون املشـاركون يف مثـل هـذه املبـادرة املجتمعيـة أن 
لهـم القـدرات الكبـرية يف التجمـع معـاً مـن أجـل التغلـب عـىل 
الصعوبـات وتذليـل العوائـق التـي يواجهونهـا وتحـدي التصـور 
السـائد بأنهـم عاجـزون أو أنهـم بحاجـة دامئـة إىل املسـاعدات 
الخارجيـة. ومـن خالل مبـادرات التعليـم بقيادة الالجئـني يف جافا 
الغربيـة والطريقـة التـي تدعمهـم بهـا املجموعـات غـري الربحيـة 
الخرييـة، يتبـني فاعليـة منـوذج مسـاعدة الالجئـني هذا فهـو يقدم 
التمكـني ويبنـي اللدونـة مـن خـالل اسـتخدام وتطويـر رأس املال 

البـرشي املوجـود ضمـن مجتمـع الالجئـني. 
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