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يجب أن يعيدوا ترتيب أمورهم تكيفاً مع الثقافة املحلية وأن
يتعلموا الحديث مع املحليني عىل أنهم نظراء متساوون معهم .منسق مجموعة الحامية العنقودية العاملية
ساميون راسل russell@unhcr.org

ماذا تفعل املجموعة العنقودية العاملية للحامية يف التصدي لبعض
هذه املسائل؟ ويف قلب إطارنا االسرتاتيجي للفرتة ما بني -2016
 2019يقع هدف إرشاك الفاعلني املحليني والوطنيني بطريقة
ذات معنى أكرب باتباع عدة طرق منها اتباع بنية حوكمة معاد
تنشيطها .وتعمل املجموعة العنقودية العاملية للحامية أيضاً عىل
إنشاء مخترب للحامية لتعريف التحديات املرتبطة بالتوطني .وبنا ًء
عىل هذا التحليل ،سوف تحدد املجموعة بعدها الحلول املحتملة
وتن ِّفذ الربامج الريادية بهدف مراجعة االسرتاتيجيات املقرتحة
وتهذيبها قبل امليض قدماً يف مشاركتها عىل نطاق أوسع .وسوف
ُي َح َّد ُد عمل املخترب رصاح ًة مع تغري الحوار الذي يتغري فيها فهمنا
حول الحامية بطرق عملية انسجاماً مع املفهوميات املحلية .لقد
عُ ِّب عن هذا الطموح واملطلوب اآلن ترجمته واقعاً ملموساً.

www.globalprotectioncluster.org
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الحامية الذاتية بقيادة النِّساء يف السودان

نجوى موىس كوندا ،وليىل كريم تيام كودي ،ونيلس كارستنسن

تولت املنظامت املحلية غري الحكومية واملجموعات النسائية دفة حامية أنفسهم ،وساعدت إنجازاتهم
الكبرية يف هذا الصدد عىل تغيري وضع املرأة يف مجتمعاتهم.
منـذ انـدالع الحـرب األهليـة يف  2011بواليـات جنـوب كردفـان النسـائية يف جبـال النوبـة ،2يف هـذا املقـال خربتهما يف جهـود
3
والنيـل األزرق يف السـودان ،يشـهد السـكان املدنيـون قصفـات الحاميـة التـي تقودهـا الفعاليـات املحليـة داخـل السـودان.
جويـة وهجمات بريـة ُمك َّثفـة إذ َقصفـت مـا ال يقـل عـن 4,082
ً
ً
قنبلـة وصـاروخ أهدافـاً مدنيـة غالبـاً مـن بينهـا قـرى ومـدارس نجـوى :الوضـع متوتـر للغايـة إذ نشـهد يوميـا تقريبـا عمليـات
ومستشـفيات 1.ونـزح داخليـاً نحـو  450ألـف فـرد مـن النسـاء قصـف أو طائـرات ُمح ِّلقـة .ويكون غالبيـة ضحايا تلـك القصفات
والرجـال والفتيـان والفتيـات ،يف حين فـ َّر قرابة  250ألـف فرد إىل الجويـة مـن األطفـال باإلضافـة إىل كثير مـن النِّسـاء .وعندما تبدأ
جنـوب السـودان وإثيوبيـا وكينيـا وأوغنـدا .ومنـذ انـدالع الحرب ،عمليـات القصـفُ ،تال ِحـق النِّسـاء أطفالهـن لحاميتهـم ،وألنهـن
منعـت الحكومـة السـودانية كل مـن الفاعلني اإلنسـانيني الدوليني َيجريـن يف أماكـن مكشـوفةُ ،يصبحن أكرث عُ َ
رض ًة للشـظايا املتناثرة
وممثلي وسـائل اإلعالم والتجـار املحليني من الوصـول إىل املناطق عـن عمليـات القصـف .ومـن هنـا ،جـاءت شـدة أهميـة انتشـار
التـي تسـيطر عليهـا املعارضة.
فكـرة الخنـادق [منخفضـات غير عميقـة تحمـي األفـراد الذيـن
يسـتلقون داخلهـا] وتدريـب النـاس على القفـز داخلهـا بـد ًال من
ويف ظـل غيـاب أي نـوع مـن املسـاعدات والحاميـة الدوليـة الهـرب بعيـد ًا يف األماكـن املكشـوفة ،وذلـك لضمان حاميتهـم.
الف َّعالـة ،قدمـت املنظمات املحليـة غير الحكوميـة والرابطـة وتقـل كثير ًا احتامليـة تعـرض املـرء لتلـك الشـظايا الطائـرة مبجرد
النسـائية الدعـم لزُهاء  40ألـف فرد من خالل تقديـم التوجيهات االسـتلقاء وليـس الوقـوف داخـل هـذه الخنـادق.
األساسـية بشـأن ُسـ ُبل البقـاء على قيـد الحيـاة والحاميـة الذاتيـة
ومـن خلال جهـود التوعيـة .وتسـتعرض كل مـن نجـوى مـوىس وعندمـا اندلعـت الحـرب يف يونيو/حزيـران  ،2011كان الباحثـون
كونـدا ،املدير التنفيذي السـابق يف منظمـة النوبة إلغاثة ،ومنظمة على وشـك االنتهـاء مـن تسـطري بحثهـم عـن التجـارب املحليـة
لسـ ُبل البقـاء على قيـد الحيـاة والحاميـة مـن الحـرب السـالفة
إعـادة التأهيـل والتنميـة ،وليىل كريـم تيام كودي ،رئيسـة الرابطة ُ
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يف هـذه املنطقـة ( .)2002-1985ورسعـان مـا حـ َّول الباحثـون
املحليـون والدوليـون ،ممـن شـاركوا يف مبـادرة الحاميـة مـن
املحليـة إىل العامليـة ( )L2GPبالتعـاون مـع املنظمات املحليـة
غير الحكوميـة التي شـاركت بدورهـا يف هذا البحـث ،بحثهم إىل
مجموعـة مـن الـدورات التدريبيـة بشـأن ُسـبل الحاميـة الذاتيـة
إذ أشـار هـذا البحـث إىل بعـض التجارب الرئيسـية التي شـهدتها
الحـرب السـالفة وبـدت لـدى املدنيين وثيقـة الصلـة بالحـرب
الجديـدة .وقـد أشـار البحـث على وجـه الخصـوص إىل ثلاث
مجموعـات مهمـة مـن التهديـدات والتحديات عىل النحـو التايل:
خفض مخاطر اإلصابات أو الوفيات جراء عمليات القصف
الجوي والقذائف بعيدة املدى من خالل االحتامء يف املالجئ
وتقديم الدورات التدريبية بشأن مبادئ اإلسعافات األولية
وتوفري أدواتها للمجتمعات.
خفض املخاطر التي ُتهدِّد الحياة وا ُملتم ِّثلة يف نقص الغذاء
واملياه النظيفة والدخل والخدمات األساسية واملالجئ ،وذلك
بدعم املعارف التقليدية بشأن األغذية الربية واألعشاب
الطبية والتوعية بفكرة التقنني األرسي لزيادة االستفادة من
املوارد الضئيلة.
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اللايت يترددن على مسـجد بعينـه أو كنسـية معينـه القاعـدات
درس املعلمـون
سـي ِّ
الشـعبية التـي تتوافـد إىل هنـاك .يف حين ُ
تلـك املعلومـات إىل األطفـال يف املدرسـة وسـينقلونها إىل زمالئهـم
املعلمين .وبهـذه الطريقـة ،وصـل التدريـب على ُسـبل الحاميـة
4
األساسـية أكثر مـن  400ألـف فـرد منـذ اشـتعال فتيـل الحـرب
وانخفضـت أعـداد املصابين انخفاض ًا كبير ًا وأضحى النـاس قادرين
إىل حـد بعيـد على التعايـش أفضـل مع كل مـن عمليـات القصف
والشـعور بالخـوف منهـا.

احفروا الخنادق يف كل مكان

ليلى :يف الرابطـة النسـائية ،نرفـع الوعـي لـدى النسـاء باألحـداث
الراهنـة ونسـدي لهـن النصـح واملشـورة بشـأن كيفيـة التعامل مع
الحـرب وكيفيـة حامية أنفسـهن والتعاون مع ًا والبقـاء آمنات .وقد
تعاملنـا منـذ الوهلـة األوىل مـع التهديـدات التي تفرضهـا عمليات
القصـف الجـوي مبنتهـى الجدية وشـجعنا الناس على حفر مالجئ
محصنـة تحـت األرض وخنـادق يف املناطـق اآلمنـة .ورسعـان مـا
بدأنـا يف تعليـم أطفالنـا َّأنـه مبجرد سماعهم صوت الطائـراتَّ ،
فإن
عليهـم القفـز رسيعـ ًا داخـل املالجـئ واالسـتلقاء ليكونـوا يف أمان.
وأنـه سـواء أصحبتهـم أمهاتهـم أم ال ،فعليهـم االختباء.

نجـوى :اقترح متطوعـو الحاميـة نقـل املجتمعـات والسـلطات
التغلب عىل الخوف والشعور بالعزلة واليأس وانحطاط
املحليـة املـدارس واملسـاجد والكنائـس إىل مواقـع أكثر أمنـ ًا
الكرامة ،وذلك من خالل مامرسة األنشطة النفسية سـواء بالقـرب مـن الكهـوف يف التلال أم داخـل الغابـاتُ .
وش ِّـجع
واالجتامعية املجتمعية مبا فيها مواصلة تعليم األطفال املعلمـون على أخـذ َسـ ّبورة صغيرة وتدريـس صفوفهـم تحـت
واألنشطة األخرى.
األشـجار القريبـة مـن الكهـوف يف حالة اندلع القصـف الجوي عىل
حين ِغ َّـرةٍ.

«الحامية قضية مهمة للغاية .وإن مل نكرس جهودنا لتوعية السكان
بسبل الحامية ،لفقد كثري منا أرواحهم .ومع استمرار أجواء الحرب،
ُ
سنستمر يف رسالتنا بشأن الحامية» .ليىل كريم ،رئيسة الرابطة
النسائية يف جبال النوبة

وابتعنـا صافـرات بسـيطة أيضـ ًا لتنبيـه األطفـال إذا كانـوا يلعبـون
ومل يالحظـوا قـدوم الطائـرات .وكرسـنا أشـخاص ًا يف أماكـن أخـرى
يتناوبـون على جـرس كبير يهـرع الناس إثر سماع صوتـه لالختباء
يف الخنـادق إذ ال ُتهلـك الطائـرات للفـرار ،ولـذا فمـن األهميـة
مبـكان وجـود املـرء بالقرب مـن مالذ آمـن يف حالة بـدأت عمليات
القصـف فجـأة .ومـن هنـا جـاءت أهميـة الرسـائل الرئيسـية يف
البدايـة الداعيـة لحفـر الخنـادق يف كل حـدب وصـوب  -يف املنزل
وعنـد مضخـات املاء ويف السـوق ويف املدارس واملسـاجد والكنائس
 -ويف كل مـكان.

نجـوى :بعـد اكتشـافنا لواقـع كـون النسـاء واألطفال هـم معظم
ضحايـا الحـرب وعمليـات القصـف الجـوي ،اجتمعنـا مـع أعضاء
الرابطـة النسـائية يف جبـال النوبـة .وأدركنـا أن كثير ًا مـن النِّسـاء
األصغـر سـن ًا والرجـال وبالطبـع األطفـال مل يعيشـوا يف منطقـة
الحـرب أثنـاء فترة النـزاع السـابق َّ
وأنـه ليـس لديهـم أدىن فكـرة
ً
عـن كيفيـة التصرف عنـد انـدالع الحـرب مجـددا وبـدء القصف
التحديات اليومية
الجوي.
مـع احتماء وطيس الحرب ،أدمجت كثري من املسـائل والرسـائل يف
ويسـتمر برنامـج التدريـب القيـايس الـذي وضعنـاه مـدة أربعـة التدريـب  -مثـل :آليـات التَّوفري وتقليـل الوجبـات وتخزين الغذاء
أيـام ،ويلتـزم املتطوعـون الذيـن ُيشـارِكون فيـه بنقـل جميـع مـا وجمـع األغذيـة الربيـة وطريقـة إعدادهـا  -وتخزيـن الغـذاء يف
درب النِّسـاء أماكـن مختلفـة تحسـباً لتعرض منـزل األرسة للقصـف أو الحرق.
يتعلمونـه يف هـذا الربنامـج إىل مجتمعاتهـم إذ سـتُ ِّ
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وقد ُد ِّمرت كثري من نقاط إمداد املياه أو توقفت عن العمل
وأجربت عىل أثر ذلك كثري من املجتمعات عىل استخدام اآلبار
التقليدية وأحياناً عىل استخدام املياه الجوفية ألغراض الرشب.
ُوأدمجت لذلك اإلرشادات األساسية بشأن كيفية غيل املاء أو
استخدام أقراص تنقية املياه ضمن منهج التدريب باإلضافة إىل
كيفية االستجابة إىل عدد من التهديدات والقضايا األخرى املتعلقة
بالصحة.
نجوى :حذر العاملون يف عيادات الصحة املحلية من ظهور حاالت
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يف املنطقة ،وهذا ما دفعنا إىل
إضافة إرشادات التوعية مبخاطره كذلك .وتشح بشدة الخدمات
الصحية واإلمدادات الطبية يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة
إذ ال يوجد سوى مستشفى واحد صغري يخدم ُزهاء مليون فرد،
ولذلك أدمجنا أيض ًا التعريف بكيفية استخدام األعشاب والطب
التقليدي .وغالب ًا ما تكون هذه املعارف التقليدية مألوفة لدى
النِّساء من األجيال األكرب سن ًا ولكنَّ ها مجهولة لدى َّ
الش َّابات ،وهذا
سبب جهود ا ُملدَّ ربني يف نرش تلك املعارف بني جميع األجيال.
ُوي ِّثل التدريب عىل اإلسعافات األولية جزء ًا من ورش العمل  -مبا
يف ذلك تقديم اإلرشادات بشأن كيفية وقف النزيف الحاد .ويف
ظل تردي الطرق وندرة السيارات ُوبعد املستشفى الوحيد العامل،
قد تحول القدرة عىل إيقاف النزيف دون وفاة املريض أو املريضة
قبل وصوله إىل ذلك املستشفى.

تغيري وضع املرأة

نساء يف السوق يف جنوب كردوفان ويظهر خندق وراءهم.

أكسب تويل تلك األدوار املهمة واملنقذة للحياة يف املجتمع املرأة ومع َّأننا مل نقض متام ًا عىل ظاهرة العنف،فقد نجحنا يف تقليصها
قدراً كبرياً من االحرتام بني عدد متنوع من أصحاب املصلحة كثري ًا.
املعنيني املحليني (املساجد وقادة املجتمع املحيل والجامعات
املسلحة ،الخ) .وقد منح ذلك للمرأة وضعاً ومكانة أصبحت قادرة نجوى :تحرتم املجتمعات وال سيام الزعامء التقليديون منهم
من خاللهام عىل معالجة مسائل أكرث حساسية وتحدياً مثل العنف والسلطات املحلية النِّساء ملا يقدمنّه من خدمات ومساعدات
القائم عىل الجندر  -داخل املجتمع .وبالنظر إىل اآلثار التي عاد عىل إنقاذ الكثري من األرواح .وندرك جميعنا أن حمالت التوعية
بها عمل املنظامت املحلية يف جبال النوبة عىل املجتمع ،من الجيد كانت سبب ًا يف خفض معدل اإلصابات جراء عمليات القصف إىل
أن ينظر الفاعلون الدوليون يف أفضل الطرق لدعم جهود الحامية أدىن مستوياتها.
التي تقودها املجتمعات املحلية تلك يف ال ِّنزاعات القامئة مبا فيها
كيفية تطوير طرائق التمويل املالمئة من أجل دعم هذا النوع وعندما ُت َ
عقد حالي ًا اجتامعات للزعامء املحلينيُ ،تدعى الرابطة
النسائية للمشاركة فيها .وقد أدركوا أيض ًا رضورة إرشاك املرأة يف
من األعامل.
تدريب مرشحي الرشطة .وشاركت أمانة الصحة املحلية يف تقديم
ليىل :نعمل كثري ًا عىل قضايا تدور حول العنف ضد املرأة من خالل التدريبات عىل اإلسعافات األولية ،وتدخلت السلطة القضائية
عقد مؤمترات وورش عمل ُم ّوجهة لنفع كل من الرجال والنِّساء عندما تقدّ مت النِّساء بقضايا العنف القائم عىل الجندر  -مبا يف
بغرض تكوين الوعي بشأن خطورة العنف ضد املرأة إذ ُي َ
عاق ُب ذلك كيفية اإلبالغ عن الحاالت املحتملة وأماكن ذلك .وأدى ذلك يف
الرجال الذين ما زالوا يرضبون النِّساء وقد أصابهم ذلك بالخوف .نهاية املطاف إىل مشاركة أعضاء الرابطة النسائية يف بعض املحاكم
العرفية عند َّالبت يف الحاالت املتعلقة بالعنف القائم عىل الجندر.
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والعطور الستعادة كرامتهن .فحتى إن اضطررت للعيش يف كهف
أو مل متلك الطعام الكايف لنفسك أو إلطعام صغارك وكنت تعيش يف
خوف دائم من عملية القصف التالية أو حتى كنت تخوض ظروفاً
وحسن
أسوأ من ذلك بكثري ،فالشعور بالنظافة وطيب الرائحة ُ
املظهر أمور مهمة للغاية الحرتام ذاتك وتعزيز قدرتك عىل البقاء
عىل قيد الحياة.

ري

وعندما تتلقى النِّساء أو يجلسن مع ًا أو ُيعدِّ دن العطور أو
يصففن شعورهن ،تكون تلك فرصة يتجاذبن فيها أطراف الحديث
ويتحدثن عن أوضاعهن وهي فرصة أيض ًا ليهدئن من روعهن
ويرتحن ويشجعن أنفسهن .وال أختلف عنهن كث ًا ،فتلك األمور
البسيطة مهمة عندي للغاية .وعىل َّالر ْغ ُم من جميع التحديات،
وعىل َّالر ْغ ُم من جميع اآلالم ،ال أود أن أبدو يف حالة مزرية أو تفوح
مني رائحة سيئة .بل أرغب يف أن أكون امرأة نوبية طبيعية ،ولذلك
سأحفظ كرامتي ما بقيت عىل قيد الحياة.
نجوى موىس كوندا
املدير التنفيذي السابق يف منظمة النوبة لإلغاثة ،منظمة إعادة
التأهيل والتنمية
ليىل كريم تيام كودي
رئيسة الرابطة النسائية يف جبال النوبة

ري

رص

نيلس كارستنسن nic@local2global.info
التعامل مع الصدمات النفسية واليأس
مسؤول التوثيق ومستشار رئييس يف الشؤون اإلنسانية يف مبادرة
نجوى :شهد كث من األطفال والنِّساء والرجال م ع أحبابهم الحامية من املحيل للعاملي  L2GPومنظمة دان تشيرتش إيد
أمام أعينهم .ورأى كث منهم الن ان تلتهم منازلهم بكل مقتنياتهم(DanChurchAid www.danchurchaid.org .
وكث حالي ًا يعاين من صدمات نفسية جراء ما ّمروا به من أحداث
 .بحسب نوبة ريبوتس ( Nuba Reportsبني شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران
وما شهدوه من مخاوف ْ
وأفزاع يومية .وعىل ُّ
الرغم من كل ذلك ،2016 ،مجموعة من الصحفيني املستقلني العاملني يف املنطقة .انظر
نحن شعب يفخر بنفسه ويتجلد عند املصائب ،ففي حني فر http://nubareports.org
ألن هذا هو موطننا .فهنا  .يشري القاطنون املحليون إىل املناطق الجبلية الواقعة يف أق الجنوب يف جنوب
بعضنا ،يحاول غالبيتنا البقاء والتعايش َّ
كردفان إىل جبال النوبة.
نزرع غذائنا وهنا نعيش .ويعزف كث من الناس عن مغادرة أرض  .3نظراً للقيود املفروضة عىل الحركة ،عُ ِقدَت املقابالت لغرض هذه املقالة يف عدة
الوطن وا ُملعاناة يف أحد مخيامت الالجئني يف أي دولة أخرى ،ولكنّنا مواقع (مبا فيها والية جنوب كردفان ويف مناسبات متعددة يف الفرتة بني عامي 2014
نتبع بد ًال عن ذلك عدة اسرتاتيجيات مختلفة للتعايش مع الوضع و .2016وباملثل ،استقت هذه املقالة معلوماتها من املقابالت التي ُأجريت مع طاقم
كودي وإحدى املنظامت املحلية غري الحكومية التي شاركت يف النشاطات .والشكر لكل
والبقاء عىل قيد الحياة يف وطننا.
من جوستني كوربيت وجيمس تومسون أيضاً ملا قدموه لنا من معلومات بهذا الصدد.
ري

ري

)

ري

1

)

2

ىص

ري

)

)

ومن األهمية مبكان يف مواقف مامثلة أن يشد بعضنا ع َُض َد بعض
وأن ندعم من فقدوا مؤخراً أحد أحبابهم من خالل مواساة
أنفسنا وعدم ترك أحدنا مبفرده يف أوقات الصدمات النفسية.
واستجابة لحالة التوتر النفيس املستمرة التي يعيشها من يقطنون
مناطق الحرب ،بدأت النساء تدرك أهمية بعض األمور البسيطة
وتستخدمها ،مثل :إطالة شعورهن ووضع مستحرضات التجميل

وأخرياً ،استقت هذه املقالة معلوماتها ،فيام يتعلق بجهود الحامية التي تقودها النساء
يف السودان ،من عدة أبحاث ومن فيلم وثائقي قصري ،وهذه املصادر متاحة عىل الرابط
.www.local2global.info
 .4جاء التأكيد عىل ذلك يف تقييم ُأجريَ عام  2014أظهر َّأن  80%من األرس املختارة
عشوائية (عددها اإلجاميل  640عائلة كانت عىل علم برسائل العامية .وبخصوص أثر
ذلك عىل السلك الحقيقي ،وقع األثر األكرب عىل إعداد الرسائل الخاصة بحفر الخنادق
واالختباء يف الكهوف ومتويل العائالت وتحزين الطعام والصحة واإلصحاح واإلسعافات
األولية.
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