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دعوٌة إىل العمل الجاّد: حشد املوارد املحلّية يف إثيوبيا للّنازحني داخلياً يف الَحَض
إيڨان إْسُت كالبريا وِدلينا أبادي وَجزَهني َجرْبِميِدن

الحكومة  بها  استجابت  التي  املستويات  املتعّددة  الناجحة  االستجابة  من  ِعّدة  دروٍس  استخالص  ميكن 
املحلّية واملجتمع املحيّل ملَْقَدِم عدٍد كثري من النَّازحني داخلياً إىل أداما يف إثيوبيا.

املنطقــة  العرقــّي يف  النِّــزاع  فــرَّ مــن  يف ســنة 2018، 
الصومالّيــة بإثيوبيــا نحــٌو مــن 1340 أرسًة ُمســّجلًة وكثــرٌي 
مــن النَّازحــني داخليــاً غــري املســّجلني، ُمْلَتمســنَي الســالمة 
ــة يف  ــا، الواقع ــة أورومي ــة منطق ــي عاصم ــا، وه يف أدام
ــرٍت  ــا 100 كيلوم ــد عنه ــا، تبع ــس أباب ــّي أدي ــويّب شق جن
عــىل التقريــب. ووصــل الّنازحــون داخليــاً، الذيــن أكرهــم 
أورومّيــو الِعــرِق، إىل أدامــا يف خــالل ِعــّدة شــهوٍر. فــكان 
أْن  الُفَجــايّئ،  العظيــم  داخليــاً،  النَّازحــني  ــق  تدفُّ مــن 
ــم  ــِة الّدع ــىل َتْهيئ ــة ع ــدرة املدين ــىل ق ــَط شــديداً ع ضغ

ــرضورّي. ال

ــزال  ــا ي ــا م ــي بإثيوبي ــزوح الداخ ــمُّ يف النُّ ــا كان اله وملّ
أكــر  ُتضّيــُف  )التــي  الصومالّيــة  املنطقــة  يف  مركــوزاً 
النَّازحــني داخليــاً يف البلــد، وعددهــم ثالثــة ماليــني عــىل 
التقريــب(، أمكــن أن ُيســتَقى مــن اســتجابة أدامــا دروٌس 
النطــاق،  الواســعة  الدولّيــة  املعونــة  نفيســة. فلغياب 
أفضــت حملــٌة -مل يعلــم بهــا أكــر النــاس- ملعالجــة 
متعــددة  اســتجابة  إىل  داخليــاً،  النَّازحــني  حاجــات 
املســتويات مــن الجهــات الفاعلــة االّتحاديــة، واإلقليمّيــة، 
ــر  ــة. ويف آخ ــة الحرضّي ــة املحلّي ــات الفاعل ــًة الجه وخاص
ــِم  ــارَكْت يف َدْع ــة، ش ــة إدارة املدين ــلِّ رعاي ــر، ويف ظ األم
الحكومــة  دوائــر  كلُّ  واســتقرارهم  داخليــاً  النَّازحــني 
الرســمّية التــي عددهــا 28، ومئــات مــن الجهــات الفاعلــة 
ــُة ‘kebele’هــي  ــًة )والَكبيَل يف القطــاع الخــاص، و18 َكبيل
أصَغــُر الّتقســيامت اإلدارّيــة يف إثيوبيــا(، و243 إديــراً 
جــريان  مــن  مؤّلفــٌة  أهلّيــة  جمعّيــة   ’Idir‘ )واإلديــر 
أو عــاّمل يجمعــون بهــا املــاَل للطــوارئ(، وكثــرٍي مــن 
املنظــامت املحلّيــة غــري الحكوميــة واألفراد. ولقــد يكــون 
ــة،  ــويبٌّ بالكلّي ــٌد إثي ــو جه ــَم الّنظــري، فه ــال عدي هــذا املث
ــل يف  ــُح يف العم ــَذُل وينج ــّي، ُيب ــره مح ، يف أك ــيٌّ جامع
ــزوح الداخــّي، خــالل مــّدة قصــرية.  ــْدِر مــن النُّ هــذا الَق

دعوٌة إىل العمل الجاّد
يف  األمــر  أّوَل  داخليــاً  النَّازحــني  مــن  كثــرٌي  اســتقّر 
ــة، إذ  ــًة خاّص ــع مدرس ــٍع يتب ــة ويف ُمجّم ــاٍت َكبيلّي ُمجّمع
ــم  ــم أعانه ــه. ث ــون إلي ــر يذهب ــكاٌن آخ ــم م ــن له مل يك

أّول إعانــٍة املــارُّة املحليُّــون، مبعونــٍة عينّيــة، كالطعــام 
والــرشاب، واللُُّحــف، والُفــُرش، واملالبــس، والنقــود أيضــاً. 
ومــع أّن مســؤويل الَكبيَلــِة ســمحوا للّنازحــون داخليــاً 
ــآوي، ومل  ــون إىل امل ــر الّنازح ــات، افتق ــة يف ُمجّمع باإلقام

ُتَتــْح املراحيــض واملطابــخ إال لقليــٍل منهــم. 

ثــم مــا لبثــْت إدارة املدينــة والحكومــة اإلقليمّيــة أْن 
َدَعــَوا املجتمــَع بوســائط التواصــل االجتامعــّي وبالقنــوات 
التلفازّيــة إىل العمــل الجــاّد إلعانــة الّنازحــني، وأبَرزََتــا 
الحاجــة إىل بَنــاِء املســاكن، وإْشــهاِر صنــدوق طــوارئ 
كان إذ ذاك قــد ُأنِشــَئ. واســتعملَتا حينئــٍذ إســرتاتيجّيات 
مختلفــة لنــرش مــا ُدِعــَي إليــِه، ومنهــا َنــرْشُ تقريــٍر 
يومــّي يف حــاِل النَّازحــني داخليــاً واإلعــالن عــاّم يــأيت مــن 
ــت  ــّم بّث ــم. ث ــن َدْع ــاّص م ــاع الخ ــتثمريَن يف القط املس
رة، ومــاّم جــاَء فيهــا حــاُل  وســائُط اإلعــالم مشــاهَد مصــوَّ
ــاً  ــني داخلي ــال النَّازح ــاَلِت، واحتف ــاِس يف الَكبي ــِش الن َعْي
ــالمّية.  ــاد اإلس ــاً باألعي ــّي مع ــع املح ــن املجتم ــراٍد م وأف
التلفازّيــة  املحّطــة  َيِصــُف  إثيــويّب  صحــايّف  َث  وَحــدَّ
اإلقليمّيــة، واســمها أو يب اِن )OBN(، قــال: “إّنهــا كانــت 

ــاس”. ــؤالء الن ــوَت ه ص

اســتجابة القطاع الخاّص املحيّل
كان للقطــاع الخــاّص املحــّي، مــن الفنــادق إىل الــرشكات 
الصناعّيــة، شــأٌن عظيــم يف االســتجابة، وخصوصــاً إســهامه 
مــن  مســّجلة  ُأرَسٍة  لــكلِّ  املســاكن  بنــاء  يف  العريــض 
ُأرَسِ النَّازحــني داخليــاً. وقــد اســتجابت أكــر الجهــات 
الفاعلــة يف القطــاع الخــاّص للدعــوِة إىل املســاعدة التــي 
نرشتهــا وســائط اإلعــالم، عــىل أّن بعضهــا خاطبهــا رئيــُس 
بلدّيــة أدامــا شــخصّياً لتســتجيب. وَذَكَر َمــن اســُتطِلَع 
وممثــي  الرســمّية  الحكومّيــة  الدوائــر  مختلــف  ِمــن 
النَّازحــني داخليــا1ً أّن حــاَل هــذه الجهــات الفاعلــة يف 
القطــاع الخــاص، التــي خاطبهــا رئيــس البلدّيــة، مل َيْقتــِض 
ــها  ــي نفس ــون، فه ــد الع ــّد ي ــيك ت ــاع ل ــَض اإلقن إاّل بع
َشــِهَدت أزمــة التَّهجــري مبــاشًة. فتربّعــت هــذه الــرشكات 
الخاّصــة باألمــوال وبقضــاِء الحاجــات األساســية، كالطعــام 
ــمنت،  ــة، واإلس ــُقوف الُفوالذّي ــف، والسُّ ــرشاب واللُُّح وال
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ــاِء املســاكن. حتــى إّن  ــة، والرمــل، لبن ــان الحديدّي والقضب
ــّدة.  ــاَء مســاِكَن ِع ــْت بن ــرشكات َضِمن ــَض هــذه ال بع

فعــىل ســبيل املثــال، َبَنــت إحــدى الــرشكات الخاّصــة 
امُلْشــتغَلة برتكيــب الســّيارات 64 مســكناً قيمتهــا 3 ماليــني 
ونصــف املليــون ِبــرٍّ إثيــويّب )أي مــا َيْقــُرُب مــن 109 
ــكن.  ــا 100 َمْس ــٌة غريه ــْت شك ــيّك(، وَبَن آالِف دوالٍر أمري
وَشــَكْت بعــض هــذه الــرشكات أّن تربعهــا مل يكــْن ُمعَفــى 
مــن الرضائــب، وطالبــت مبَزيــِد إيضــاٍح مــن الحكومــة يف 
ــِم النَّازحــني داخليــاً، ولكــّن  شــأن األمــوال املَْجموعــِة لَدْع
ــة  ــرشات اإلعالمّي ــن الن ــت م ــرشكات انتفع ــَر أّن ال الظاه
ــرشكات  ــتعملت ال ــذا اس ــر، وهك ــن األم ــأت ع ــي نش الت
تربُّعهــا فجعلتــه إســرتاتيجّيًة تســويقّية. ويف آخــر املطــاف، 
ــان يف  ــالُم باملّج ــرشه اإلع ــاّم ين ــة ع ــة الناتج كان للمنافس

ــوال. ــِد األم ــم يف نجــاِح َحْش ــربُِّع شــأٌن عظي ــِة الت ُمقاَبل

ــني  ــٍل للّنازح ــرََص عم ــة ُف ــرشكات الخاّص ــُر ال ــْح أك ومل ُتِت
داخليــاً، وَذَكــر اللذيــن اســتطلعناُهم أّن ســبب ذلــك ِقّلــُة 
ــاالت،  ــن الح ــٍة م ــي حال ــايّف. فف ــاوُت الثق ــارة والتف امله
وّظفــت شكــٌة صناعّيــة 125 نــازٍح مــن النَّازحــني داخليــاً، 
ــّدة  ــن م ــط م ــداً فق ــهراً واح ــتمّر ش ــم اس ــّن توظيَفه ولك
النَّازحــني داخليــاً أرضبــوا عــن العمــل  تدريبهــم، ألّن 
إرضابــاً غــرَي قانــوينٍّ يف ُمجّمــِع الّتصنيــع مرّتــني يف أســبوٍع 

ــل.  ــرَي قلي ــال شــيئاً غ ــة مــن امل واحــد، فخــرست الرشك

اســتجابة املنّظامت املحلّية غري الحكومية 
ــني  ــدي النَّازح ــني ي ــة ب ــري الحكومي ــامت غ ــْت املنظ قّدم
ــاء  ــا يف النس ــزَت هّمه ــّية، وَرَك ــم األساس ــاً حاجاته داخلي
عــىل  تربُّعهــا  واشــتمل  خاصــًة.  واألطفــال  واألمهــات 
الُفــُرش، واملالبــس، وحليــب األطفــال وِحفاضهــم، وُمَعّدات 
املطبــخ. وقــد اشــرُتَِيْت بعــُض هــذه األشــياِء اّتباعــاً لقامئــٍة 
مــن الحكومــة املحلّيــة ُمقّيــٍد بهــا مــا يحتــاج إليــه، وُتــرُبَِّع 

ــراد. ــا عــىل حســب حاجــة األف ببعضه

ــة  ــري حكومي ــٌة غ ــت منّظم ــهور، أعان ــتة ش ــالل س ويف خ
واحــدٌة 200 أرسة، وَفْوقهــا 100 امــرأٍة، بإســهام قــدره 
ــرٍّ )أي زهــاَء 7800 دوالٍر أمريــيّك(. وأتاحــت  251 ألــف ِب
ــة  ــَة الصحّي ــِة الرعاي ــٌة بالصّح منظمــٌة غــري حكوميــة معنّي
للّنازحــني داخليــاً باملّجــان، ُمــّدَة ثالثــة أو أربعــة شــهور يف 
خــالل األزمــة، وَحَضَنــْت غريُهــا 12 طفــاًل َمْنبــوذاً، مثانَيــُة 
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــٌة يف الحضان ــْوَن وأربع ــوَم ُيتبنَّ ــم الي منه
ذكــرت بعــض املنّظــامت غــري الحكومية التــي اســتطلعناها 

ــَدي بعــض  ــة بــنَي َي عــدم وجــود وثائــق التســجيل والهوّي
، إذ نظــرْت فلــم  النَّازحــني داخليــاً، وقالــت إّن ذلــك تحــدٍّ
ــة وَمــن  ــة املجانّي ــْم َمــن منهــم دخــل الرعايــة الصحّي تعَل
مل يدخــل؟ وهــل األطفــال املنبــوذون ُمهّجــرون أصــاًل؟ وملـّـا 
مل يــزْل عــَدُد املحتاجــني يعلــو، عزمــت كثــرٌي مــن املنّظامت 
ــازٌح  ــه ن ــم أّن ــن يزع ــة كلِّ َم ــىل إعان ــة ع ــري الحكومي غ
داخــّي. وَعرََضــْت إحــدى املنّظــامت غــري الحكوميــة، 
واســمها ُنوِبــل أكشــن، ألســباِب ذلــك قائلــًة: “َغــرَُض 
هــذه املنّظمــة ُمَســاعدُة النــاس. وال َيســُعَنا التغاُفــُل عــن 

األزمــة. هــذا مــا نعتقــده.”

استجابة املجتمع املحيّل
ــِم  ــم يف َدْع ــأٌن عظي ــّي ش ــع املح ــن املجتم ــاٍس م كان لن
النَّازحــني داخليــاً أّوَل مــا َقِدُمــوا املدينــة. فتربّعــوا بالنقــود 
واملالبــس وغــري ذلــك مــن الّدعــم املــادّي، وتجّمعــوا أيضــاً 
ليطبخــوا  أيــاٍم  عــّدَة  مختلفــة  َكِبيــالٍت  مجّمعــاِت  يف 
اإلديــراِت  بعــض  داخلياً. وتدّخَلــت  للّنازحــني  الطعــاَم 
لَدعِمهــم.  أيضــاً  تقــّدم(  فيــام  اإلديــر  معنــى  )انظــر 
وتنتــرش هــذه املؤّسســات غــري الرســمّية -أي اإلديــرات- يف 
إثيوبيــا وُتِتيــُح حاميــًة اجتامعّيــة ِجدّيــة، ولكّنهــا ال تنَشــُأ 
عمومــاً إاّل بــني الّثقــاِت مــن جــريان وأفــراد أرس وأصدقــاء. 
وأجــرت أحدهــا ِسْلســلًة مــن التنظيــم املجتمعــّي، وَجْمــِع 
ــربَِّع بهــا، مــن مجتمعهــا املحــّي ومــا  املــال واملالبــس امُلت
حولهــا مــن مــدارس. فاإلديــرات واإلِكيبــات )واإلِكيــُب 
‘Equb’ جمعّيــٌة ُتشــّكلها جامعــٌة قليلــة مــن النــاس، 
ــي  ــا االّدخــاَر والّتســليف( الت ــون فيه غــري رســمّية، يتناوب
ــاً أنفســهم مســتمرٌّة يف االجتــامِع  شــّكلها الّنازحــون داخلي
بانتظــام وَدْعــِم بعضهــا بعضــاً، يف وقائــِع الــزواج والوفــاة. 
ــامع  ــرات إىل اجت ــد اإلدي ــو أح ــال، يدع ــبيل املث ــىل س وع
الّنازحــات لــرشب القهــوة كّل َيــْوِم أحــد، فأنشــأ االجتــامُع 
شــعوراً بالدعــم بــني النَّازحــات داخليــاً، يتكّلمــَن فيــه عــاّم 
ــّن مــن النَّازحــات  ــَن غريَُه ــه مــن مصاعــب، ويتعرّْف يجدن

ــاً. داخلي

الدروس واملدارك
ــدة  ــالٍة واح ــن رس ــم م ــاَمِس الّدع ــالُن الِت ــاُح إع ــدأ نج ب
واإلقليمّيــة  االّتحادّيــة  الحكومــة  أرســلتها  ‘تعاقبّيــة’ 
واملحلّيــة. وكانــت وســائط التواصــل االجتامعــي أداًة ذات 
ــات  ــف الجه ــا إىل مختل ــالة وإيصاله ــرْشِ الرس ــأٍن يف َن ش
الفاعلــة، واالتصــال مبــن يحتمــل أن يكونــوا مانحــني، 
ــون الذيــن يف الّشــتات. ويضاف إىل ذلــك،  وفيهــم اإلثيوبيُّ
النــرشات التلفازّيــة، ومــا ُنــرِشَ يف مجموعــاِت ِفْســُبك، 
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َز طلَب متويلك أَِقْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ

ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت َتْويٍل ناجحٍة إلعداد الربامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما ُأرِسَل إىل مجلس 

البحوث األورويّب، واالتحاد األورويّب، ومجلس البحوث النويجّي، ومؤّسسة ِولَكم ترست الخريّية(، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خرياً. 

يرغب املمّولوَن يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاٍق من القّراء ميكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل تأثري البحث. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

َع ِنطاُق  لعّلك ُتدِرٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، وذلك ليك ُيوسَّ

َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل أثره وانتشاره ووصولِه  ل من مرشوعك وتأثريُُه. إذ ميكننا أن نزوِّ َنرْشِ ما ُيَتحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk إىل حيث يحسن له أن يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

ــوة  ــِة الدع ــهم يف إذاع ــك أس ــرام، كّل ذل ــوب، وتلغ ويوتي
إىل الّدعــم بــني النــاس. فأشــَعَر هــذا الّنــرْشُ الواســُع 
ــزام  ــاَل االلت ــأّن ح ــاَر ب ــا األخب ــن يبّلغن ــرياً مّم ــاق كث النط
ــن  ــدٍد م ــوة إىل ع ــت الدع ــام إن وصل ــٌن، ف ــاَك حس هن
النــاس، ال يحــدث تغيــرُي الحــاِل إال ببلوغــه، أصبــَح الّدعــم 
رضبــاً مــن منــوذٍج ُيّتبــع، حّتــى اّتبعــه َمــن مل ُيدَعــا إليــِه 
ــدّي  ــّي والنق ــربُِّع العين ــّم يف الت ــز اله ــى رك ــاشًة. وَعَن مب
ــة ميكــن أن يكــون عــىل صــوٍر  أّن إســهاَم الجهــات الفاعل
مختلفــة، ومنهــا، اإلســهام املــايّل وغــري املــايّل، وإشاك 
ــُه  ــن داِفُع ــاُر وَم ــُه اإليث ــن داِفُع ــراد، وَم ــات واألف الجامع

منفعــٌة لنفســِه.  

وقــد ُجِمــَع مبلــغ مليــوِن دوالٍر أمريــيّك يف خــالل بضعــة 
شــهور فقــط، مــن غرِي َعــْوٍن دويّل. فعــاَد كثرٌي مــن النَّازحني 
الحكومــة  مبعونــِة  طوعــاً  املطــاف،  آخــر  يف  داخليــاً، 
املحلّيــة، غــري أّن االســتجابة املتعــددة املســتويات أفضــت 
ُمســّجلة  أرسة   1340 َســَكَنها  َمْســكٍن،   2000 بنــاِء  إىل 
ــازٍح  ــارٍص ن ــن 500 ق ــٌو م ــاً ونح ــن ُأرَسِ النَّازحــني داخلي م
ــىل  ــَل ع ــاّد ُعِم ــل الج ــوة إىل العم ــع أّن الدع ــاً. وم داخلّي
إنجاحهــا عــىل املســتوى اإلقليمــّي، مــن الواضــح أّن أقــوى 
اســتجابة كانــت االســتجابة املحلّيــة يف أدامــا، وذلــك مــن 
ــات  ــاء، والجه ــة واألحي ــة املدين ــه حكوم ــا فعلت ــالل م خ
الفاعلــة يف القطــاع الخــاص، والجمعّيــات املجتمعّيــة، 

ــراد. ــة، واألف ــري الحكومي ــة غ ــامت املحلّي واملنّظ

ــا:  ــدروس. فأّوله وُيســتَقى مــن االســتجابة أيضــاً بعــض ال
ُينِجــَح معالجــَة بعــض  أن  الرسيــَع ميكــن  الحشــَد  أّن 
الحاجــاِت الطويلــة األمــد، كاإلســكان، وحاجــات الطــوارئ 
كإتاحــة الطعــام فــوراً، ولكــْن يظهــر أّن هــذا الحشــَد 

ــف،  ــات، كالوظائ ــن الحاج ــك م ــري ذل ــرَي غ ــُب تيس ُيصعِّ
التــي تقتــي عالقــات مســتمرّة، ووجــود مهــاراٍت معّينــة. 
ــة  ــٌة تواصلّي ــك، مــن املمكــن أن ُتســتعَمل مقارب ومــع ذل
كالتــي اســُتعِمَلت يف اســتجابة أدامــا لَنــرْشِ َخــرَبِ املهــارات 
املوجــودة بــني النَّازحــني وإيصالــه إىل جمهــور النــاس 
الفــردي  التــربُّع  تصيــرَي  أّن  وثانيهــا:  وإقليمّيــاً.  محلّيــاً 
ــاً  ــذي يجــاوز مبلغ ــربُّع ال والتجــارّي رســمّياً، وال ســّيام الت
ــُد  ــد َيِزي ــب، ق ــن الرضائ ــه م ــق إعفائ ــن طري ــّدداً، ع مح
رغبــَة بعــِض الجهــات الفاعلــة يف التــربُّع. وآخرهــا: أّن 
تســجيَل كّل النَّازحــني داخليــاً عنــد قدومهــم امُلــُدَن ميكــن 
ــدد  ــاِت ع ــك بإثب ــم، وذل ــَة له ــاعدَة املتاح ــرسَِّ املس أن ُيي
ــّكانية،  ــم الس ــة تركيبته ــني معرف ــم، وتحس ــاَد منه ــن ع َم

ــد. ــم ومل يع ــي منه ــن بق ــاِت َم وحاج

إيڨان إْسُت كالبريا 
 evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 

فُة بحوٍث رئيسٌة، يف مركز دراسات الالجئني، بجامعة  موظَّ
 www.rsc.ox.ac.uk أكسفورد

delina.abadi@gmail.com ِدلينا أبادي

gezahegn82@gmail.com َجزَهني َجرْبِميِدن

ُمْستشارا بحوٍث يف أديس أبابا

1. هذا البحُث جزٌء من مرشوٍع يقوم به مركز دراسات الالجئني، عنوانه ‘االستجابات 
لهجرة من جّراِء األزمة يف إثيوبيا وأوغندا: بحُث َشأِْن الجهات الفاعلة املحلّية يف املدن 

لُه ِحُلف املدن الذي يتبع مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع، وَيُقوُد  الثانوّية’، ومُيوِّ
املرشوَع إيفان إْسُت كالبريا.
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