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الالجئون يستضيفون الالجئني
إلينا فيديان-قاسمية

الالجئني  بقدرات  االعرتاف  نحو  انطالق  نقطة  يتيح  ’املتداخل‘  للتهجري  االنتشار  واسع  بالواقع  اإلقرار 
ومضيفيهم املتنوعني واملشاركة معهم يف توفري الدعم والرتحيب باملهجرين. 

مـن أكـرث األمور امُلَسـّلم بهـا أنَّ املجتمعات املحلية املسـتضيفة 
املسـتوطنني  املدنيـني  مـن  مجموعـات  مـن  تتكـون  لالجئـني 
الجـدد  املهجريـن  السـكان  لكـنَّ  أماكنهـم.  يف  واملرسـخني 
املحليـة  املجتمعـات  مـع  بالفضـاء  فحسـب  يتشـاركون  ال 
بـل  املجتمعـات  تلـك  يف  لالندمـاج  يسـعون  أو  للمواطنـني 
الجئـون  أسسـها  مجتمعـات  يف  االندمـاج  إىل  أيضـاً  يسـعون 
مـع  أكانـوا يشـرتكون  أو مرسـخون سـواء  ونازحـون سـابقون 
أم  والجنسـية  القومـي  أو  العرقـي  باألصـل  الجـدد  املهجريـن 
ال.١ويسـود هـذا الوضـع عـىل وجـه الخصـوص نظـراً لوجـود 
ثـالث اتجاهـات أساسـية يف التهجـري وهـي: الطبيعـة املطولـة 
والطبيعـة  للتهجـري،  الحرضيـة  والطبيعـة  للتهجـري،  املتزايـدة 

للتهجـري.  املتداخلـة 

س كثـري مـن االهتـامم األكادميـي وعـىل مسـتوى  ويف حـني ُكـرِّ
السياسـات إىل الطبيعتـني األوىل والثانيـة، مل يقـدم الباحثـون 
املتداخلـة  التهجـريات  طبيعـة  حـول  اإلسـهامات  مـن  كثـرياً 
املحليـة.  باملجتمعـات  يتعلـق  مـا  ذلـك  يف  مبـا  ومضموناتهـا 
إىل  لإلشـارة  ’التداخـل‘  املصطلـح  هـذا  أسـتخدم  وسـوف 
نوعـني مـن التداخـل. أوالهـام يتعلـق بالخـربة التـي مـرَّ بهـا 
كل مـن الالجئـني والنازحـني مـن التهجـري الشـخيص والجامعي 
الصحراويـني  لالجئـني  بالنسـبة  الحـال  كـام  والثالثـي  الثانـوي 
الجزائـر  يف  لجوئهـم  مخيـامت  غـادروا  الذيـن  والفلسـطينيني 
مـن  ُيَهّجـروا  أن  قبـل  ليبيـا  يف  العمـل  أو  للدراسـة  ولبنـان 
جديـد إثـر األزمـة هنـاك يف عـام ٢٠١١، وكذلـك األمر بالنسـبة 
إىل  باألصـل  سـعوا  الذيـن  والعراقيـني  الفلسـطينيني  لالجئـني 
النـزاع  بسـبب  مجـدداً  منهـا  ـروا  ُهجِّ ثـم  السـالمة يف سـوريا 
هنـاك.٢ وثانيهـام، أنَّ الالجئـني يعانـون بازديـاد مـن التهجـري 
املتداخـل مبعنـى أنهـم غالبـاً مـا يتشـاركون ماديـاً بالفضـاءات 
مـع املهجريـن اآلخريـن. فعـىل سـبيل املثـال، تسـتضيف تركيـا 
لبنـان  ويسـتضيف  أصليـاً،  بلـداً   35 مـن  أكـرث  مـن  الالجئـني 
 ،١٢ ١4، وتشـاد  واألردن   ،١6 بلـداً، وكينيـا   ١٧ الالجئـني مـن 
لـة  امُلطوَّ للطبيعـة  ونظـراً   ١١.3 وباكسـتان  أثيوبيـا  مـن  وكل 
للتهجـري، غالبـاً مـا تصبـح جامعـات الالجئـني هـذه عـىل مـر 
الزمـن أفـراداً يف املجتمعـات املحليـة التـي ترحـب بهـم ثـم ما 
تلبـث جامعـات الالجئـني هـذه بـأن تقـدم الرتحيـب والحامية 

املهجريـن.  مـن  أخـرى  والدعـم ملجموعـات 

مراجعة املقاربات الشـائعة للمضيفني واإلدماج
ال مشـكلة يف فهـم الرتكيـز املنصـب عـىل ’املجتمعـات املضيفـة 
مسـتويات  عـىل  الوطنيـة‘  السـكانية  ’الفئـات  و  املحليـة‘ 
التهجـري  سـياقات  يف  السياسـية  واملسـتويات  السياسـات 
ُينَظـر  اإلدمـاج  ألنَّ  خاصـًة  الحـال  وهكـذا  املطـور.  الحـرضي 
إليـه عـىل أنـه عمليـة مزدوجـة ال تعتمـد عـىل أفعـال الفئـات 
السـكانية القادمـة ومواقفهـا فحسـب بـل تعتمـد عـىل أيضـاً 
الحكوميـة  واملؤسسـات  املحليـة  املجتمعـات  »جاهزيـة  عـىل 
للرتحيـب بالالجئـني وتلبيـة حاجـات مجتمـع محـيل متنـوع.«4 

وبالنظـر إىل ذلـك، تركـز معظـم أدوات اإلدمـاج ومؤرشاتها عىل 
ُتَقـاَرن  ثـم  إدماجهـم  ونتائـج  وخرباتهـم  املهجريـن  خصائـص 
ونتائجهـا.  الوطنيـة  املضيفـة  السـكانية  الفئـات  خـربات  مـع 
التشـابه  أوجـه  يف  للنظـر  العـام  اإلطـار  توفـري  إىل  وباإلضافـة 
لالجئـني  واالقتصاديـة  االجتامعيـة  األوضـاع  بـني  والخـالف 
عـىل  أولوياتهـا  املتنوعـة  السياسـة  أدوات  تضـع  واملضيفـني، 
أهميـة االنطباعـات والتصـورات لـدى املضيفـني املحليـني إزاء 
وبلـد  االسـتضافة  بيئـة  يف  الالجئـني  أوضـاع  وإزاء  أنفسـهم 
االسـتضافة. ويف سـياق أزمـة الالجئـني السـوريني، عـىل سـبيل 
خـط  دراسـات  مـن  متزايـدة  أعـداد  حاليـاً  ُتجـَرى  املثـال، 
األسـاس للمواقـف يف لبنـان، واألردن، وتركيـا. وتتمثـل إحـدى 
أهدافهـا يف تحديـد املجتمعـات املحليـة التـي تتطلـب تدخالت 
عـىل مسـتوى السياسـات إلزالـة حـاالت التوتـر بـني املضيفـني 
والالجئـني نظـراً لتنافسـهم )أو تصورهـم لوقـوع الظلـم) حـول 
املصـادر النـادرة والخدمـات ولبنـاء الربامج الالزمـة للرتويج إىل 

والالجئـني.  املضيفـني  بـني  االجتامعيـة  اللُّحَمـة 

هجينون مضيفون 
ينتـج عـن الطبيعـة املتداخلـة للتهجـري حالـة ضبابية مـن فئتي 
’املهجـر‘ و’املضيـف‘. ففـي سـياق شـامل أوغنـدة، عـىل سـبيل 
التـي  ذاتهـا  املخيـامت  يف  املضيفـون  السـكان  يعيـش  املثـال، 
تـؤوي النازحـني بـل رمبـا يعانون باملثـل من محدوديـة الوصول 
إىل األرض وغالبـًا مـا يكونـون أنفسـهم عـىل أنهـم نازحـني أو 
الفئـات  بـني  غامضـاً  التمييـز  يصبـح  وقـد  ،نازحـني مضيفـني‘، 
واألوضـاع  الحـاالت  مـن  كثـري  يف  املضيفـة  والفئـات  املهجـرة 
يف العـامل. وكذلـك األمـر عـىل املنطقـة الحدوديـة بـني جنـوب 
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التـي كانـت  السـودان وشـامل أوغنـدة فاملجتمعـات املحليـة 
مضيفـة للنازحـني والالجئـني أصبحـت نفسـها مهجـرة يضيفهـا 
املهجـرون  يصبـح  مـا  رسعـان  أخـرى  أوضـاع  ويف  اآلخـرون. 

جـدد.  ملهجريـن  مسـتضيفني 

الحركة  اتجاهات  وتنوع  التهجري  حلقات  استمرار  عن  وينشأ 
املجتمعات  عىل  التهجري  ألثر  تقييم  عملية  ألي  منهجياً  تحدياً 
’السكان  عبارة  معنى  يتغري  أن  املحتمل  من  ألنه  املحلية 
املضيفني‘ حسب كل سياق تهجريي. ويثري ذلك تساؤالت حول 
تجلبها  التي  باآلثار  واملزاولني  السياسات  صانعي  وعي  درجة 
الالجئني  مجتمعات  عىل  الوصول  حديثة  الالجئني  مجموعات 
الحرضية  الفضاءات  يف  املطول  وجودهم  تسبب  ممن  املرسخة 
من  التقليل  )أو  األنظار  عن  بحجبهم  الخصوص  وجه  عىل 
وبالفعل،  اإلنسانية.  والهيئات  املانحني  أجندات  عىل  أهميتهم) 
مجموعات  تدعم  اسرتاتيجيات  إحداث  رضورة  ذلك  ُيرِبُز 
االسرتاتيجيات  تلك  تبقى  أن  عىل  حديثاً  املهجرة  الالجئني 
حساسة ومراعية للظروف االقتصادية واالجتامعية للمجتمعات 

أن  أيضاً  االسرتاتيجيات  تلك  وعىل  الوطنية،  املستضيفة  املحلية 
تتجنب تهميش مجتمعات الالجئني املضيفني أو تعزيز إقصائهم 

االجتامعي الحايل. 

املضيفون الالجئون 
الالجئني  أوضاع  عىل  رداً  الالجئون  يقودها  مبادرات  نشأت 
القامئة والجديدة وهي تتحدى االفرتاضات املنترشة )رغم وجود 
بحاجة  سلبيون  ضحايا  الالجئني  بأن  عليها )  كبرية  اعرتاضات 
الصدد، يتطرق بحثي  الخارجية. وبهذا  الجهات  الرعاية من  إىل 
الفلسطينيني  الالجئني  بني  املواجهات  إىل  لبنان  شاميل  الحايل 
الحرضي  الفلسطينيني  الالجئني  الذين عاشوا يف مخيم  املرسخني 
)مخيم  الخمسينيات  منذ  اللبنانية  طرابلس  مدينة  ضواحي  يف 
من  القادمني  الجدد  الالجئني  من  املتزايدة  واألعداد  البدوي) 
الالجئني  الالجئني عىل  سوريا منذ عام ٢٠١١. وال يقترص هؤالء 
بينهم  من  وعراقيون  فلسطينيون  هناك  بل  فحسب  السوريني 
النزاع هناك وممن  اندالع  يعيشون يف سوريا عند  كانوا  ممكن 
اآلن  الفلسطينيون  أنفسهم الجئني مجدداً. وبهذا أصبح  وجدوا 

ول
وك

 س
ان

راي
/ ب

ني
جئ

لال
ة 

مي
سا

 ال
دة

تح
امل

م 
ألم

ة ا
ضي

فو
م

عائد يف إقليم إيكواتور، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، يجلس وذراعه ملفوفة عىل الجئ كان قد فّر مع زوجته وأطفاله من جمهورية أفريقيا الوسطى. يقول العائد املضيف "كنت الجئاً يف جمهورية أفريقيا 

الوسطى يف عام ٢٠٠9 لكنني عدت طوعاً مني قبل ثالثة أعوام." وقابل هذه العائلة بالصدفة يف مركز باتنغا للعبور. "مبارشة قلت إنه كان عيل أن أعطيهم مأوى يف املكان الذي أقيم به." فقد كان هو نفسه 

ضيفاً عىل عائلة يف جمهورية أفريقيا الوسطى. 
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مجرد  يكونوا  أن  من  بدالً  لآلخرين  الدعم  تقديم  يف  نشيطون 
متلقني للمساعدات ما يعكس الدرجة التي ميكن أن تصبح فيها 

املخيامت الحرضية فضاءات متشارك بها. 

وليست هذه املرة األوىل التي يرحب بها مخيم البدوي وسكانه 
مخيم  يف  املقيمون  يستضيف  إذ  ’الجدد‘  بالالجئني  الالجئون 
نزحوا  ممن  ’جديد‘  فلسطيني  الجئ  ألفاً   ١5 من  أكرث  البداوي 
املخيم  ذلك  ر  ُدمِّ عندما  املجاور  البارد  نهر  الجئي  مخيم  من 
نزحوا  آالف الجئ   ١٠ وبوجود حوايل   .٢٠٠٧ عام  القتال  خالل 
الالجئني  أصبح هؤالء  البداوي،  مخيم  إىل  البارد  نهر  مخيم  من 
ضمن  آخرين  لالجئني  مضيفني  آخر  مخيم  من  نزحوا  الذين 
الذين  لالجئني  املستضيف  البداوي  مبخيم  املرسخ  املجتمع 

هجروا مؤخراً من سوريا. 

ومن ناحية، كان الوصول إىل املخيم )سواء أكان مخيم البداوي 
بالفضاء  والتشارك  لبنان)  يف  األخرى  الفلسطينيني  مخيامت  أم 
الفرصة  توفري  يف  سبباً  املحدودة  واملصادر  ازدحاماً  املتزايد 
لالجئني من سوريا ليكونوا جزءاً من ’أمة الالجئني‘ األوسع نطاقاً 
من  لالجئني  خالله  من  ميكن  الذي  للتضامن  فضاًء  متثل  وهي 
سوريا أن يتشاركوا به مع الالجئني اآلخرين. ومن جانب آخر، ال 
ُينَظر لجميع الالجئني يف مخيم البداوي عىل قدم املساواة بل مل 
يلقوا بالرتحيب ذاته، وال يحظون بإمكانية الوصول املتكافئ إىل 

الفضاء أو الفضاءات أو الخدمات أو املصادر. 

ورغم  اللجوء  فضاء  يف  العالقات  طبيعة  إبراز  رغم  وبالفعل، 
زعزعة االفرتاض بأن الالجئني دامئاً يستضيفهم مواطنون، ال ميكن 
لالجئني  الالجئني  استضافة  تسم  التي  املواجهات  تلك  إىل  النظر 
عىل أنها مثالية ألنها غالباً ما تكون مقيدة بإطار اختالالت القوى 
مجتمع  أفراد  جانب  من  الرصيح  والعداء  اإلقصاء  وعمليات 
الالجئني األصليني إزاء الواصلني الجدد. فبدالً من النظر إىل هذه 
التوترات عىل أنها أمر محتوم، من الواضح أن بعض السياسات 
املضيفني،  بني  باألمن  الشعور  وعدم  العداء  تنشط  والربامج 
باإلمناء  املوجهة  الربامج  تنفيذ  يف  متزايد  التزام  هناك  ولذلك 
واملضيفني.  الالجئني  مجتمعات  من  كل  دعم  إىل  تسعى  والتي 
ويف سياق التهجري املتداخل وظاهرة استضافة الالجئني، لالجئني 
قد تكون هذه التوترات نتيجة عدم املساواة يف تطوير الربامج 
ملختلف أجيال الالجئني ولالجئني حسب بلدانهم األصلية. وهذا 
القاطنون  يتلق  مل  حيث  البداوي  مخيم  يف  بوضوح  يظهر  ما 
املرسخون إال مساعدة محدودة من وكالة األمم املتحدة إلغاثة 
منذ  )األونروا)5  األدىن  الرشق  الفلسطينيني يف  الالجئني  وتشغيل 
الدعم  الجدد من سوريا  الواصلون  يتلقى  الخمسينيات يف حني 

من نطاق متسع من املنظامت الدولية والوطنية.  

واملزاولني  السياسات  وصانعي  الباحثني  أمام  التحدي  ويبقى 
املحلية  املجتمعات  دعم  إمكانيات  استكشاف  يف  ينشطوا  بأن 
من  مكونة  املجتمعات  تلك  أكانت  سواء  وإدامتها  املرحبة 
املرسخني.  الالجئني  من  أم  الجدد  الالجئني  من  أم  املواطنني 
املتداخل  للتهجري  املنترشة  بالحقيقة  لالعرتاف  ميكن  وبذلك 
ومضيفيهم  الالجئني  بقدرة  لالعرتاف  انطالق  نقطة  يوفر  أن 
والرتحيب  الدعم  توفري  يف  الحقيقية  ومشاركتهم  املتنوعني 
يف  االعرتاف  مع  اإلدماج  عمليات  يف  نشيطون  رشكاء  بصفتهم 
أقل  ويف  املواجهات.  تلك  تسم  التي  بالتحديات  نفسه  الوقت 
تقدير، يجب عىل الربامج الجديدة والسياسات أن تتجنب إعادة 
مهجرين  تستضيف  التي  املرسخني  الالجئني  مجتمعات  تهميش 
ومراعية  حساسة  تكون  أن  ميكنها  األحوال  أفضل  ويف  جدد، 
مضيفني  أكانوا  سواء  وحقوقهم  الالجئني  جميع  حاجات  لدعم 

أم مضافني. 
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