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وليـس القصـد هنـا أن نقـول َّ
ُ
َمعـات املَح ِّليـ ُة الحاميـ َة ألفرادهـا يف
إن عمليـة العـودة كانـت خاليـة وضـع و ّفـرت فيـه ا ُملجت
مـن املشـكالت .فقـد واجهـت األرس التـي نزحـت إىل أماكـن مختلـف مراحـل النـزوح.
حرضيـة بعـد عودتهـا كراهيـة لـدى النـاس الذيـن تصـوروا أن
تلـك األرس عاشـت حيـاة أيسر وأكثر رخـا ًء يف املدينـة مـن دينيس دونوفانت denisedunovant@gmail.com
الحيـاة التـي عاشـها األشـخاص الذيـن بقـوا يف املـكان ،أو رمبـا باحثة مستقلة
واجهـت تلـك األرس العائـدة تدهـوراً يف االسـتجابات اإليجابيـة
 .1أكتينسون ر ر ،والتيغو ج وبريغن إ (مقرر نرشه يف  )2016إطالق مرحلة ريادية
املبدئيـة مـن األقـارب بخصـوص عودتهـم .ومـع ذلـك ُي َ
الحـظ لحامية الحقوق مبلكية األرايض العريف يف أكوليالند :مرشوع بحثي مشرتك ملنتدى قادة
عبرت عـن إميانهـا الراسـخ بـأن للمقاطعات األكولية ومنظمة تروكاري :تقرير حول املك َّون امليداين من البحث
َّأن معظـم األرس التـي عـادت ّ
حياتهـا أصبحـت أفضـل بسـبب تجـدد عالقتهـا االجتامعية مع (Piloting the Protection of Rights to Customary Land Ownership in
’Acholiland: A Research Project of the Joint Acholi Sub-Region Leaders
أتياك.
)Forum (JASLF) and Trócaire: Report on the Field-Research Component
وبذلـك ،حصلـت أرس أتيـاك خاصـة التي كان لهـا عالقات قوية
مـع املجتمـع األتيـايك األوسـع عبر الزمـن على املسـاعدة مـن
مجتمعهـم املحلي يف مرحلتين عنـد نزوحهـا إىل جولـو وكذلك
عنـد عودتهـا إىل أتيـاك .وكان معظـم هـذه املسـاعدة مرتبطـاً
مبفهـوم سـائد يف الثقافـة األكوليـة يسـمى  kit maporeأي
الحـق يف التعايـش مـع اآلخرين2.وهـذا مـا سـاعد يف إيجـاد

http://bit.ly/Trocaire-customary-land-2016
انظر أيضاً هوبوود ج وأتكينسون ر ر ( )2013أداة لرصد نزاعات األرايض وجمع
املعلومات فيام يخص مقاطع أوكيل ،برنامج األمم املتحدة لبناء السالم يف أوغندا /
ومنظمة هيومان رايتس فو َكس ()Human Rights Focus
()Land Conflict Monitoring and Mapping Tool for the Acholi Sub-Region
www.lcmt.org/pdf/final_report.pdf
 .2لالطالع عىل مثال حول كيفية فعل ذلك يف الثقافة األكولية ،انظر بورتر هـ (مقرر
نرشه يف  )2016بعد االغتصاب :العنف والعدالة والتناغم االجتامعي يف أوغندا ،مطبعة
جامعة كامربدج
()After Rape: Violence, Justice, and Social Harmony in Uganda

إعادة النظر يف الدعم املقدم السرتاتيجيات الحامية الذاتية للمجتمعات املحلية:
دراسة حالة من أوغندا

جيسيكا إ لينتز

سوف تستمر املجتمعات املحلية يف البحث عن طرق للتصدي للمخاطر التي تواجهها سوا ًء أكان ذلك
بوجود الدعم اإلنساين أم بغيابه لكنّ املجتمع الدويل قد يكون قادراً عىل تعزيز هذه الحلول.

يف كل أزمــة ،يجــد النــاس طرق ـاً إبداعيــة يف حاميــة أنفســهم.
ومــن أمثلــة ذلــك حفــر الخنــادق يف األســواق يف الســودان
لتوفــر الحاميــة مــن القصــف الجــوي ،وتأســيس املــدارس
واملســتوصفات تحــت األرض يف أفغانســتان وســوريا لتســتمر
بتقديــم خدمــات إنقــاذ األرواح ،واســتخدام املذيــاع يف
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى لبــث الرســائل الحرجــة
للمســتخطرين ،والتفــاوض مبــارشة مــع الجامعــات املســلحة
يف كولومبيــا ملنــع اســتخدام األطفــال يف النِّــزاع املســ َّلح .ويف
حــن يعــرف الفاعلــون اإلنســانيون بأهميــة الحاميــة القامئــة
عــى املجتمعــات املحليــة أو الحاميــة الذاتيــة ،مــا زالــوا
يكابــدون يف ســبيل االســتفادة مــن هــذه الحلــول إذ غالبــاً
مــا تتجاهــل برامجهــا تحديــد اســراتيجيات الحاميــة الحاليــة
والتأســيس عليهــا وهــذا بــدوره قــد يقــ ّوض بالنتيجــة مــن
أســباب حيــاة النــاس وســامتهم.

وتتضمــن األجــزاء املك ِّونــة لعمليــة التصــدي للمخاطــر
تخفيــض التهديــدات وخفــض االســتضعاف ورفــع مســتوى
القــدرات .وغالبـاً مــا مييــل التدخــل اإلنســاين إىل الرتكيــز عــى
التصــدي لالســتضعاف وبنــاء القــدرات لكنــه يهمــل يف الوقــت
نفســه رضورة التعامــل مــع التهديــد الــذي يعــد واحــداً مــن
عنــارص الخطــر ككل .ففــي كولومبيــا عــى ســبيل املثــال،
يف الوقــت الــذي يســتثمر فيهــا عــال اإلغاثــة اإلنســانية يف
برامــج التعليــم لخفــض اســتضعاف األطفــال الذيــن هــم
يف خطــر االنضــام إىل الجامعــات املســلحة ،يؤســس أفــراد
املجتمعــات املحليــة الشــبكات أو يشــاركون يف الحــوار مــع
الجامعــات املس ـ َّلحة لخفــض التهديــد .ومــع َّأن كال الجهديــن
رضوريــان ،غالب ـاً مــا متيــل كفــة الجهــود بإقــدام املجتمعــات
املحليــة عــى تــويل دور مهــم يف إيجــاد الحلــول لبعــض
أشــد املخاطــر وأكرثهــا انتشــاراً .ويف حــن تو ّفــر الربامــج
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اإلنســانية بالفعــل خدمــات إنقــاذ األرواح واملــأوى والغــذاء وبهــا ُي َّكــن الســكان مــن تصميــم الحلــول التــي تقودهــا
والعــاج الطبــي ،ال ينصــب تركيــز الربمجــة يف أغلــب األحيــان املجتمعــات املحليــة مــن خــال التعــاون والتفــاوض والحلــول
عــى منــع أو خفــض التعــرض ألشــد املخاطــر التــي يواجههــا العمليــة.
النــاس يف األزمــات كالخطــف والعنــف الجنــي واالعتــداءات
العشــوائية.
وإذا بــدأ الفاعلــون اإلنســانيون مــع الخــرة املوجــودة لــدى
الفئــات املتأثريــن بتحديــد التهديدات املحــددة وتحديــد
وتســعى عــدد مــن املنظــات غــر الحكوميــة منــذ عــدة املســتضعفني املعرضــن لتلــك التهديــدات وســبب تعرضهــم
ســنوات إىل تعزيــز العمــل اإلنســاين لخفــض املخاطــر التــي لهــا ،ســيكون وقتهــا مــن املمكــن تصنيــف أمنــاط املخاطــر
يواجههــا النــاس يف األزمــات .وتســعى إحــدى املبــادرات التــي تتجــاوز الجنــس والعمــر لتشــتمل عــى الجنــدر والعــرق
املتمثلــة يف برنامــج الحاميــة القائــم عــى النتائــج وتقــوده والوقــت واملوقــع واالنتــاء الســيايس والديــن واإلعاقــة والوضع
منظمــة إنرتآكشــن ( )InterActionإىل الرتويــج لنقلــة جذريــة االقتصــادي وغريهــا مــن العوامــل التــي لهــا مضموناهــا
يف طريقــة تقييــم التدخــات اإلنســانية الحاميــة مــن ناحيــة بشــأن التعــرض للتهديــدات .وعــى الفاعلــن اإلنســانيني أن
تعزيزهــا للحاميــة وتصميمهــا وتقييــم كيفيــة بنــاء نظريــات يحــددوا القــدرات التــي ميكــن للنــاس أن يحرضوهــا لخفــض
التغيــر وتنفيذهــا ورصدهــا .والهــدف مــن ذلــك تغيــر التهديــدات و/أو التعــرض للتهديــد والتعــرف عــى أهميــة
كيفيــة منــع العمــل اإلنســاين للعنــف واإلكــراه والحرمــان إقامــة العالقــات والــراكات مــع الجهــات املختلفــة ومــن
املقصــود الــذي يكابــده النــاس يف األزمــات واالســتجابة لتلــك ضمنهــا الفئــات الســكانية املتأثــرة لحــل املشــكالت بأســلوب
الظواهــر يف حالــة وقوعهــا .واملامرســة الحاليــة غالبــاً مــا تعــاوين عــر مختلــف االختصاصــات بهــدف خفــض الخطــر.
تتســم بالجمــود والعموميــة وقــد ُتغ ِّلــب قوائــم التحقــق عــى ويتطلــب حــل مشــكالت الحاميــة مقاربــة واعيــة لحشــد
أســاليب حــل املشــكالت لفهــم مشــكالت الحاميــة واالســتجابة الفاعلــن املعنيــن لجنــي مثــار التكامليــة بــن أدوارهــم.
لهــا .أمــا برنامــج الحاميــة القائــم عــى النتائــج فريكــز عــى
1
طــرق حــل املشــكالت التشــاركية التحليليــة واالنعكاســية دراســة حالة من شامل أوغندا
والتكيفيــة والتعقبيــة .ويقــع يف مركــز هــذه املقاربــة رضورة ويف أوج األزمــة يف شــال أوغنــدا عــام ُ ،2003خ ِط َفــت كثــر
ـرن عــى الــزواج مــن جنــود جيــش الــرب
تحديــد مــا يفعلــه النــاس ألنفســهم وإقامــة حــوار ميكــن أن مــن الصبايــا ُوأجـ َ
يســلط الضــوء عــى مــا يجــب فعلــه لدعــم هــذه الحلــول .للمقاومــة .ويف الحــاالت التــي أمثــر فيهــا الــزواج عــن والدة
األطفــال ،عمــدت بعــض الفتيــات (األمهــات الجــدد) إىل العثور
وغالبــاً مــا تكــون الحلــول القابلــة للتطبيــق مدفوعــة مــن عــى طــرق لضــان نجــاة أطفالهــن وذلــك بــأن يلقوهــم رساً
األشــخاص األقــرب للمشــكلة وتنمــو بهــم .ولذلــك ،ينبغــي قــرب الكنائــس واألديــرة .وكــا الحــال يف معظــم األزمــات،
لعمليــة حــل املشــكالت التــي يتبعهــا الفاعلــون اإلنســانيون كان النــاس األكــر تأثـراً هــم الذيــن جــاؤوا بالحلــول لك َّنــه كان
أن تعيــد نقطــة االنطــاق يف العمــل للنــاس أنفســهم .وينبغــي هنــاك طــرق لتعزيــز حلولهــم .وتبــن دراســة الحالــة هــذه
للفاعلــن الخارجيــن أن يؤسســوا املناهــج املعنيــة للتواصــل أحــد األمثلــة التــي تــدل عــى قــدرة مقاربــة حــل املشــكالت
مــع املتأثريــن ويتضمــن ذلــك فهــم طبيعــة ’حــاريس بوابــات‘ عــى تعزيــز الحلــول املجتمعيــة املحليــة.
املعلومــات واملجــاالت التــي ميكــن لهــم أن يقدمــوا الدعــم
املشــكلة :أطفــال يف األرس يســعون للهــرب مــن جيــش
فيهــا أو كيــف يكمــن أن يصبحــوا عوائــق أمــام خفــض
الــرب للمقاومــة
الخطــر .وعليهــم أيض ـاً أن يضمنــوا املشــاركة الب َّنــاءة للســكان
املتأثريــن يف أوىل مراحــل االســتجابة ويف أثنائهــا .ويســاعد
حــل الحاميــة القائــم عــى املجتمعــات املحليــة :اســتخدم
ذلــك الفاعلــن اإلنســانيني يف ضــان تلبيــة معلومــات
األطفــال يف األرس طرقهــم الخاصــة للتواصــل رساً مــع
املجتمعــات املحليــة للحاجــات وذلــك يعنــي تعزيــز قدراتهــم
األطفــال اآلخريــن لــي ُيع ِلــم بعضهــم بعضــاً باألماكــن
عــى التــرف وتخفيــض تعرضهــم للخطــر .ويجــب أن
اآلمنــة التــي ميكنهــم الهــرب إليهــا ومواقعهــا (قــرب
تكــون املعلومــات ذات عالقــة ودقيقــة ومســتندة إىل مصــدر
الكنائــس واألديــرة) حيــث ميكنهــم تــرك أطفالهــم حفاظ ـاً
موثــوق بــه ومتــاح وصولهــا أمــام مختلــف املجموعــات ضمــن
عــى أرواحهــم.
الســكان املتأثريــن .فاملعلومــات قــادرة عــى الرتويــج للثقــة
بتمكــن الســكان مــن تقييــم بيئــات التهديــد الخاصــة بهــم
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الحــل املعــزز :إرشاك األطفــال الذيــن ســبق اختطافهــم
يف تصميــم تقانــة االتصــال واســتخدامها إلرســال الرســائل
إىل أصدقائهــم وغريهــم ممــن بقــوا يف األرس طريقــة
للمســاعدة يف هروبهــم.
واســتغرقت عمليــة بــدء الحــوار مــع الفئــات املتأثــرة
(األطفــال يف هــذه الحالــة) جهــداً هائــ ًا لبنــاء الثقــة
والقبــول .وكان الغــرض طــرح األســئلة واإلصغــاء دون إبــداء
األحــكام أو األفــكار املس ـ َّبقة بغيــة الوقــوف عــى مــا ســاعد
األطفــال يف الهــرب ومــا م ّثــل يف املقابــل مزيــداً مــن املخاطــر.
ومــن خــال مجموعــات َّ
التكيــز ومقابــات األنــداد (واحــد
لواحــد) ونشــاطات شــبيهة بورشــات العمــل ،تشــارك األطفــال
بقصصهــم وتبــن أنهــم عندمــا كانــوا يف األرس كانــوا قداريــن
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عــى الوصــول إىل أجهــزة املذيــاع واالســتامع إىل الرســائل التــي
بثتهــا محطــات اإلذاعــة املحليــة .ومــع َّأن كثــراً مــن الرســائل
ر َّكــزت عــى ’الطلــب مــن األطفــال العــودة‘ وعــدم الخــوف
مــن العقــاب ،كانــت بعــض املعلومــات التــي ســمعوها
تتعلــق بالخدمــات ومراكــز إعــادة التأهيــل .وقــال األطفــال َّ
إن
معرفتهــم بوجــود خدمــات الدعــم هــذه ســاعدهم وح ّفزهــم
عــى االســتمرار يف العثــور عــى طــرق الهــرب وعــدم االستســام
أو الخــوف مــن رفــض مجتمعاتهــم قبولهــم إذا مــا عــادوا.
ومــن خــال هــذا الحــوار ،أشــار األطفــال إىل َّأن الربامــج
اإلذاعيــة وإن ق ّدمــت معلومــات جديــدة فإنهــا مل تقــدم
املعلومــات (مــع مراعــاة الســامة) حــول األماكــن التــي
ميكــن لألطفــال أن يهربــوا إليهــا أو حــول كيفيــة هروبهــم.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /برايان سوكول

األخت أنجليكا نامايكا (الحائزة عىل جائزة الالجئني من مبادرة نانسن من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني) تصاحب ناجية اغتصاب نازحة داخلياً وطفلها الصغري لفحوصات ما قبل الوالدة .وكانت
جبت عىل العيش عىل
هذه الفتاة الكونغولية قد اختطفها جيش الرب للمقاومة واغتصبها أفرادهم ثم أصبحت حام ًال قبل أن يحررها الجيش األوغندي من األرس .وعندما عادت للمرة األوىل ،تخ َّلت عنها عائلتها ُوأ ِ
الشوارع وحاولت أن تكسب غذاءها وغذاء رضيعها ببيع الفحم .فأخذتها األخت أنجليكا وع ّلمتها مهارات توليد الدخل وساعدتها يف االعتناء بطفلها الذين يعاين من سوء التغذية .وبعد سنتني ،تزوجت هذه الفتاة
وأصبحت قادرة عىل إعالة نفسها وهي اآلن حامل بطفلها الثاين.
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والعالقــات الرئيســية واملواقــع اآلمنــة واملهــارات املفيــدة التــي أشــياء ذات قيمــة ميكــن تعلمهــا مــن مقاربــة حــل املشــكالت
ميكــن لألطفــال أن يطبقونهــا مثــل طــرق اإلقنــاع واألحــداث للحاميــة التــي دعمــت آليــات الحاميــة القامئــة واملســتندة إىل
القادمــة التــي ميكــن اســتخدامها كفــرص للهــرب ...كلهــا كان املجتمعــات املحليــة وانطلقــت منهــا.
باإلمــكان إدخالهــا يف الرســائل الرضوريــة اإلعالميــة إذا مــا
وكجــزء مــن تحليــل األمنــاط الســياقية للخطــر وفهمهــاَّ ،
توخــى معــدو الرســائل الحــذر.
مكــن
الحــوار مــع الناجــ مــن خطــر معــ (اختطــاف األطفــال
وبعــد الحــوار ،بــدأ األطفــال تنظيــم برنامــج تحــاوري عــ مــن اســتخدام خرباتهــم يف بنــاء االســتجابة للتصــدي لهــذه
اإلذاعــة يهــدف أساس ـاً إىل دعــم األطفــال ممــن عــادوا للتــو .األمنــاط املعينــة مــن املخاطــر .وباإلضافــة إىل ذلــكَّ ،
مكــن
وكان الهــدف توفــ الدعــم النَّفيس-االجتامعــي ومشــاركة اإلصغــاء لقصــص الناجـ وآليــات املســايرة العـ ل اإلنســانيني
الخـ ات التــي ميكــن لألطفــال املختطفـ ســابقاً أن يذكروهــا مــن الوصــول إىل فهــم أفضــل حــول كيفيــة تعزيــز آليــات
ويتعلمــوا منهــا لتعزيــز إعــادة دمجهــم .وكان هنــاك بالفعــل املســايرة لخفــض الخطــر إىل أدىن حــد ومعرفــة الطريقــة
برامــج إذاعيــة تنظمهــا نــوادي حقــوق الطفــل التــي ب ّثــت األفضــل إليصــال املعلومــات ،ك ـ أتــاح ذلــك إحساس ـاً قوي ـاً
عـ الهــواء حــوارات حــول حقــوق األطفــال .أمــا هــذا الجهــد لــدى الناجــ مبلكيتهــم للمبــادرة وتصميمهــا.
الجديــد فــكان الهــدف منــه توســيع تلــك املبــادرات وإرشاك
األطفــال املختطفــ ســابقاً كمتحدثــ ’ضيــوف‘.
وإلرشاك مصــادر اإلعــ م اململوكــة محليــاً والتــي اســتخدمها
املجتمــع املحــ واألطفــال يف جيــش الــرب للمقاومــة
ولفعــل ذلــك ،كان ال بــد مــن تقديــم تحليــل دقيــق للخطــر (والتأســيس عــ قنــوات االتصــال القامئــة والتــي يوافــق
الــذي ميكــن لهــؤالء األطفــال املختطفـ ســابقاً أن يواجهونــه .عليهــا املجتمــع املحـ أهميــة كبـ ة ال تقتـ عـ إيصــال
فهــل مــن املمكــن ألحــد أن يتعــرف عــ أصواتهــم مــا الرســائل بــل تتعــدى ذلــك بتعزيــز احتامليــة اســتمراريتها.
قــد ينطــوي عــ احتــ ل وقــوع مزيــد مــن األذى عليهــم ومــن األمــور التــي اتســمت بأهميــة عظمــى تحليــل مخاطــر
قــد يصــل إىل إعــادة اختطافهــم؟ وإذا ســمع األطفــال يف الحاميــة واالعتبــارات الثقافيــة لــدى الســكان املتأثريــن
األرس طفــ ً معينــاً يتحــدث ،فهــل ســوف يثقــون باملصــدر؟ وذلــك لتعزيــز أرجحيــة ترويــج املبــادرة للحاميــة واســتدامتها.
والعكــس صحيــح ،فلــو مل يتعرفــوا ع ـ الصــوت هــل ســوف
يهملــون الرســالة؟ وإذا تعــرف عـ صــوت الطفــل أحــد أفـراد الحاميــة القامئــة عـ املجتمعــات املحليــة ليســت أمـراً جديــداً
املجتمــع املح ـ  ،فهــل ســيعرضهم إىل إلصــاق وصمــة العــار وســوف تســتمر املجتمعــات املحليــة يف البحــث عــن حلــول
بهــم؟ فتحليــل هــذه األخطــار مــع األطفــال ســمح لــكل طفــل ســوا ًء أكان ذلــك بوجــود الدعــم اإلنســاين أم بغيابــه لكــنّ
أن يتخــذ ق ـراراً مدروس ـاً حــول مشــاركته يف هــذا النــوع مــن املجتمــع الــدويل قــد يكــون قــادراً عـ تعزيــز هــذه الحلــول.
التواصــل.
وبتبنــي الطــرق التــي تــر ِّوج لإلصغــاء واإلرشاك بطــرق ب َّنــاءة
وتحليــل املشــكلة بــدءاً مبنظــور الفئــات املتأثــرة ،ميكننــا
وعنــد بــث الربنامــج اإلذاعــي حــول حقــوق األطفــال ،متكــن إعــادة معايــرة تفكرينــا وإعــادة تصميــم مقاربتنــا املنتهجــة
األطفــال مــن مشــاركة خرباتهــم وتقديــم رســائلهم املهمــة لتوفـ دعــم أكـ فعاليــة السـ اتيجيات الحاميــة التــي يتّبعهــا
لألطفــال الذيــن هربــوا للتــو .لكنهــم بذلــك كانــوا يعرفــون املجتمــع املحــ .
َّأن األطفــال يف األرس عــ األرجــح سيســتمعون إىل هــذه
الربامــج اإلذاعيــة ولذلــك صاغــوا رســائل ميكــن أن يلتقطهــا جيسيكا إ لينتز jlenz@interaction.org
الطفــل األســ بحيــث تذكــر هــذه الرســائل مهــارات ميكــن مديرة رئيسية للربامج -الحامية وبرنامج الحامية
اســتخدامها ومعلومــات عــن املواقــع التــي ُتعــدُّ آمنــة للف ـرار القائم عىل النتائج ،منظمة إنرتآكشن (InterAction
إليهــا وحيــث ميكــن الحصــول عــ الدعــم فيهــا بســهولةhttp://protection.interaction.org .
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يف حــ مل يحــدث أن ُق ِّي َمــت آثــار هــذه املبــادرة لتحديــد
مــا إذا كانــت الرســائل قــد ســاهمت أم ال يف فــرار األطفــال
أو إطــ ق رساحهــم مــن جيــش الــرب للمقاومــة ،هنــاك

ُني املثال عىل أساس مبادرة قادها عدة فاعلني مبا فيهم منظمة إنقاذ الطفل
.ب َ
 (Save the Childrenالدامنارك/اململكة املتحدة ولجنة السالم والشهادة االجتامعية
التابعة للصاحبيني -الكويكرز ( QPSWومنظمة الرؤيا العاملية (World Witness
واملؤلف (الذي كان وقتها باحثاً مستق ًال .
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