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االستعداد للحفاظ عىل الذات
كاييس بارز

الدولية  الذي يدفع هيئات املساعدات  التأثري، األمر  العنف يتعدى مجال  يف أغلب األحيان، يثبت أن 
لالنسحاب وترك املدنيني املحليني ملواجهة األخطار وحدهم. وعىل الجهات الفاعلة الخارجية أن تصل إىل 
فهم أعمق بكثري لخربات واسرتاتيجيات املجتمعات املحلية يف حامية ذاتها، كام عليها إبداء التزام أكرب 

بكثري تجاه هذه املجتمعات. 
يف كل أزمـة جديـدة، غالبـاً مـا تكـون عنـارص املجتمعـات األساسـية 
هـي التـي توفـر أوىل االسـتجابات التكتيكيـة وآخرهـا بـل قـد تكون 
الوحيـدة يف ذلـك سـعياً للبقـاء. َبيـَد أّن املجتمـع اإلنسـاين الدويل ال 
مييـل غالبـاً إىل االعـرتاف بهذه العنـارص، ويعتمد بـدالً من ذلك عىل 
املؤسسـات بصفتهـا رشكاء. ولكـنَّ الـرشكاء املؤسسـيني يف القطاعات 
الحكوميـة وغـري الحكوميـة قد يفتقـرون للرشعية واالسـتمرارية بل 
قـد ال ميتـون بصلـة للموضـوع. ومنيـل عـادة ألن نخلـط بـني األمـور 
فننظـر إىل رشكاء املنظـامت غـري الحكوميـة عـىل أنهم هـم املجتمع 
املـدين، ولكنهـم ليسـوا كذلـك. بـل مـا هـم سـوى جـزء صغـري مـن 
النـاس  يسـعى  واألهـوال،  النـوازل  تقـع  فعندمـا  املـدين،  املجتمـع 
ال  ولذلـك  إليهـم،  املقربـون  ويحميهـم  الحاميـة  عـىل  للحصـول 
يذهبـون إىل مكتـب منظمـة غـري حكوميـة. واملجتمـع املـدين لديـه 
اإلجابـة حقـاً للحاميـة الذاتيـة لكـنَّ تلك الحاميـة تأيت بأشـكال أقل 

اعتامديـة عـىل املؤسسـات. 

فعـىل سـبيل املثـال، هنـاك قـادة يتمتعـون برشعيـة تفـرض الثقـة 
ُن العنـارص األساسـية يف خضم  والتالحـم ورسعـة االمتثـال التـي ُتكـوِّ
العنـف الجـاري. وال ُينتَخـب هـؤالء القـادة غالبـاً بطريقـة رسـمية 
التنظيميـة وال  األطـر  وفـق  لهـا  يتبعـون  التـي  الهيـاكل  ُتنَشـأ  وال 
ضمـن املبـاين املاديـة املصنوعـة مـن اآلجـّر واملـالط. ويكـون أولئك 
القـادة أفـراداً تحفزهـم مرتبتهـم االجتامعيـة أو العقـد االجتامعـي 
أو الوحـدة االجتامعيـة عـىل مسـاعدة مـن حولهـم. وقـد يكونـون 
مـزوِّدي خدمـات يعملـون بحكـم مهنتهم عـىل دعم السـكان. ورمبا 
يكونـون وجهـاء يف املجتمعـات املحلية الذين يعتنـون بالناس بحكم 
التقاليـد أو قـد يكونـون زعـامء للقبائـل أو العائالت الذين يسـعون 
لحاميـة أفرادهـم. ويف هـذه املقالة، نسـتخدم مصطلـح ’املجتمعات 
املحليـة‘ كاختصـار ليعنـي هيـكل الحاميـة االجتامعيـة األكـرب هـذا. 

وقـد أحـص مركـز كـوين )Cuny Center) عـدة مئـات مـن الطـرق 
العنـف. وتوثـق  املحليـون مـن  السـكان  ينجـو مـن خاللهـا  التـي 
قامئـة اإلحصـاء تلـك الحاميـة الذاتيـة املرتبطـة بالسـالمة باإلضافـة 
إىل مصـادر كسـب الـرزق والخدمـات الحرجـة التـي تعتمـد عليهـا 
الحيـاة. ويف خضـم النِّـزاع، ميثـل سـوء التغذيـة واألمـراض تهديدات 
أكـرب مـن تهديد الخناجـر والرصـاص ألنَّ عدداً أكرب بكثـري من الناس 

ميوتـون أثنـاء العنف بسـبب تدهور مصادر الـرزق والخدمات ممن 
ميوتـون نتيجـة العنف املبـارش، وغالباً ما يخاطر املدنيون بسـالمتهم 
للحصـول عـىل هـذه األساسـيات. وقد أنقـذت بعض االسـرتاتيجيات 
املحليـة حيـاة املاليـني: كالصفقـات مـع األراف املتحاربـة، وأنظمـة 
التنبيـه املبكـر املحليـة، والزراعـة والقطـاف للعيـش، واالقتصـادات 
املسـايرة التـي تنشـأ يف الظـل، والحـذر يف تقديم الخدمـات والفرار. 

وإذا قـرر املدنيـون فعـاًل أنَّ الفـرار هـو أفضـل خيـار، فكلـام كانـت 
اسـتعداداتهم أفضـل ازدادت أرجحيـة وصولهـم إىل وجهاتهـم مـع 
الحفـاظ عـىل سـالمة وحداتهـم االجتامعيـة وأصولهـم االقتصاديـة. 
إىل  فيـه  يضطـرون  الـذي  اليـوم  تأخـري  عـىل  ’السـالمة‘  وتسـاعد 
الخضـوع إىل املامرسـات املسـايرة الخطـرة أو أن يصبحـوا فريسـة 
لسـلوك اآلخريـن املفـرتس. وهي تسـاعد عىل تأخري اسـتهالك املوارد 
يف تلـك الوجهـات- الـذي يتسـبب غالباً يف الفـرار ثانياً وثالثـاً والذي 
يكـون أكـرث خطـورة. وقـد يسـاعد امتـالك رأس املـال االقتصـادي 
واالجتامعـي هـذا حتـى عـىل تخطـي التحديـات وتكاليـف العـودة 

إىل منازلهـم وإعـادة بنـاء حياتهـم يف مرحلـة أبكـر.  

محدوديات وحقائق صعبة
“بطبيعـة نشـوئها، تكـون جميـع آليـات املسـايرة أقـل مـن مثاليـة. 
]...[ ولكنهـا متثـل أفضـل االسـتجابات املدروسـة لألزمـة، ذلـك ألنَّ 
الذيـن تكـون حياتهـم وسـبل كسـب  أولئـك  مـن يطورونهـا هـم 
الـرزق  لديهـم هـي األكـرث اسـتضعافاً.”١ ومـع ذلك، فإنَّ الحسـابات 
أنفسـهم  لحاميـة  املهـددون  النـاس  ينتهجهـا  التـي  والخيـارات 
ومجتمعاتهـم ال تشـتمل بالـرضورة عـىل جميـع البدائـل والتبعـات 

والحاجـات. 

فـأوالً، رمبـا تـؤدي دوافـع النـاس القوية لحاميـة من يهمهـم أمرهم 
إىل إقصـاء األقليـات. وثانيـاً، قـد تؤثـر املعتقـدات املجتمعيـة عـىل 
حسـابات الحاميـة، وأحيانـاً بطرق قد تجعل الغرباء يشـعرون بعدم 
الراحـة، وبشـكل خـاص تجـاه الجنـدر، ألنَّ القامئـني عـىل نشـاطات 
الحاميـة عـادة مـا يكونـوا ذكـوراً. وثالثاً، غالبـاً ما تسـلح املجتمعات 
أنفسـها أو تنحـاز لجامعـات مسـلحة معينـة. وقـد يحقـق ذلك لهم 
الحاميـة ولكنـه يجعلهـم أيضاً عرضة لخطر توسـيع حلقة اإلسـاءات 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection


64 نرشة الهجرة القرسية 53املجتمعات املحلية: األوىل واألخرية يف توفري الحامية64

أكتوبر/ ترشين أول 2016 www.fmreview.org/ar/community-protection

العنيفـة. وميكـن لدعـم القـدرات النابـذة للعنـف من أجـل البقاء 
أن يخفـف مـن قـوى الجـذب والشـد التـي تفـيض إىل االسـتجابة 
العنيفـة، إذ ميكـن أن يوفـر ذلـك الدعـم خيارات يف حـاالت مل يعد 

يبـدو فيهـا يشء عـدا السـالح ممكناً.

وتبعـد القـدرة املحلية للحامية الذاتية كل بعـد عن املثالية. ولكن، 
كـام يذكـر نيلـز كارستينسـن مـن مبـادرة مـن الحامية مـن املحيل 
إىل العاملـي L٢GP، علينـا أن نحقـق االتـزان املالئـم بـني مـا تنـص 
عليـه املبـادئ وبـني مـا هـو عمـيل، إذ يتطلـب العمـل مـع هياكل 
واسـرتاتيجيات ’غـري تقليديـة‘ منـا تطويـر »وسـائل دعـم جديـدة 
لتحقيـق  املهـارات  بالفعـل مجموعـات  وذكيـة ومرنـة.«٢ ولدينـا 
معظـم هـذا العمـل، لكـنَّ التحديـات األكـرب تنبـع مـن عقلياتنـا. 
فأغلـب مـا نسـميه ’ابتـكاراً‘ ال يعـدو عـن كونـه عمـاًل بـال طائـل. 
وبهـذا الصـدد، يؤكـد برينارد كوشـنار  أحد مؤسـيس منظمـة أطباء 
بـال حـدود )MSF) أنَّ “إضفـاء الصفـة االحرتافيـة والبريوقراطيـة 
عـىل املنظمـة سـوف يـرض بطبيعتهـا الراميـة إىل إحـداث تغيريات 
جذريـة وبتوجههـا الفِطـن واالبتداعيـة” وسـوف “يقهـر تكتيكاتها 
االرتجاليـة.”3 ونحـن اليـوم بحاجـة إىل مزيـد من ابتداعـات برينارد 
كوشـرن وهرطقـة فريـد كـوين الرائعـة حتى لو اسـتاء البعـض منها. 
ويلـح كثـري مـن النـاس منـذ أمـد بعيـد عـىل طلـب دعـم القـدرة 
املحليـة للحاميـة الذاتيـة لكـنَّ مثـل تلـك املقاربـات مل مُتنَهـج بعد 

يف مختلـف مفاصـل عمـل املسـاعدات. 

دعم الحامية الذاتية
والنِّـزاع،  السـلم  مبسـائل  املعنيـة  املختلفـة  املنظـامت  بـني  مـن 
غالبـاً مـا سـيكون مـزوِّد خدمـات املسـاعدات يف املـكان األفضـل 
القـدرة  ميتلـك  ألنَّـه  الذاتيـة  للحاميـة  املحليـة  القـدرات  لدعـم 
األكـرب عـىل الوصـول للنـاس بحكـم معرفتـه باألشـخاص املعنيـني 
وبالثقـة التـي يحظـى بهـا يف امليـدان باإلضافـة إىل وعيـه األفضـل 
مـزودو  ويتمتـع  والثقافـة.  السـياق  يف  الصغـرية  باالختالفـات 
املسـاعدات مبجموعـات املهـارات الرضوريـة )مـن توفـري مصـادر 
اإلعاشـة والخدمـات التـي تعتمـد عليهـا الحيـاة)، وهـم ملتزمـون 
بحشـد املجتمعـات املحليـة. كـام أنه مـن املرجح أن يكـون لديهم 
أسـباب ميكـن الدفـاع عنها لوجودهـم يف مناطـق النِّـزاع، باإلضافة 
إىل أنهـم يحظـون بقـدر أكـرب مـن االسـتقاللية يف التـرصف مقارنـة 

مـع غريهـم.  

معـاً،  والدوليـون  املحليـون  الخدمـات  مـزوِّدو  يعمـل  وعندمـا 
يف  كبـرية  درجـة  إىل  الذاتيـة  للحاميـة  االسـتعداد  رفـع  ميكنهـم 
املناطـق البعيـدة وغـري املسـتقرة. ومع اقرتاب العنـف، ميكن ملزوِّد 
املسـاعدات أن يقـدم املزيـد مـن أجـل دعـم قـدرات نظرائـه - أي 
الكـوادر والـرشكاء املحليـني - للعمـل وحدهـم يف وجـه الخطـر، 

الدعـم  مـن  مزيـد  لتقديـم  القيـادة،  موضـع  يف  النظـراء  ودعـم 
للقـدرات للمجتمعـات لـيك تتمكـن بنفسـها ووحدها مـن البقاء يف 

وجـه الخطـر. 

ومـن بني جميـع أنـواع الحامية املمكنة، سـتكون الحاميـات املعززة 
للقـدرات املحليـة هـي التـي تـدوم ألطـول فـرتة ألنهـا تعـزز قـدرة 
النـاس الذيـن يبقـون وحدهـم بعدمـا يعزلهـم العنـف عـن العـامل 
الخارجـي. وحتـى يف هـذه الحالـة، يجـب أن ننتبـه إىل أن تكـون 
أي مبـادرة نسـميها ’حاميـة ذاتيـة تسـتند إىل املجتمعـات املحليـة‘ 
بالفعـل وليـدة املجتمعـات املحليـة وليسـت مرشوعاً نتصـوره نحن 
ونلـزم املجتمـع املحـيل بتنفيذه.  وينبغي أيضـاً أن نضمن أن ال تركز 
هـذه الحاميـة عـىل القـدرة يف التأثـري عـىل العنـف أو عـىل حضـور 

الخارجية.  األطـراف 

مجتمـع  يف  معنـا  يعمـل  ممـن  بعـض  يعـرّب  األحيـان  بعـض  ويف 
املسـاعدات الـدويل عـن اعتقادهـم بـأن ’الوجـود هـو بحـد ذاتـه 
حاميـة‘. ويتمثـل الخطر يف أنَّ نظراءنا واملجتمعـات املحلية يؤمنون 
بذلـك املبـدأ أيضـاً، وبذلـك ينتابهـم حـٍس كاذب بالتضامن والسـالم 
مـا قـد يـؤدي لتأخـري فطرتهـم الطبيعيـة التـي تتجـه نحـو تعزيـز 
البقـاء عـىل قيـد الحيـاة. وهـذا بـدوره يخـرق أحـد األقـوال املأثورة 
األخـرى للحاميـة وهـو: »ال تـؤِذ« الذين نقـدم لهم الخدمة. ويشـري 
هـذا القـول املأثـور إىل مسـؤوليتني متضافرتـني: األوىل هـي عـدم 
تعريضهـم إىل األذى، كأن مننحهـم أمـاًل كاذبـًا، عـىل سـبيل املثـال. 
والثانيـة هـي عـدم تركهـم يف طريـق التعرض لـألذى، كأن ننسـحب 

مثـاًل دون دعـم قدرتهـم عـىل البقـاء. 

contact@civiliansinharmsway.org كاييس بارز 
َسة مركز مدنيون  زميلة بحث يف الحامية لدى مركز كوين وُمَؤسِّ

 Center for Civilians in Harm‘s Way يف طريق األذى

التوجيهية  ــادات  ــ واإلرشـ خلفية  معلومات  عــىل  للحصول 
التايل  املــوقــع  زيـــارة  يرجى  املحلية،  الجهوزية  ــم  دع حــول 

.www.civiliansinharmsway.org
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