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املشاركة باإلبداع بني الالجئني والنَّازحني داخلياً
دانييل روبينسون

ينبغي للفاعلني اإلنسانيني التقليديني أن يطوروا آليات ليدعموا إبداع املهجرين .وهناك حالتان من
اإلبداع التكنولوجي اللتان طورهام الالجئون السوريون يبينان هذه الفكرة.
يــزداد االعـراف باإلبــداع والتكنولوجيــا عــى أنهــا مــن العنــارص
املهمــة يف املنظومــة اإلنســانية .لكــنَّ اإلبــداع واســتخدام
التكنولوجيــا بــن املهجريــن أنفســهم يحــدث أيضـاً بالتزامــن مــع
الفاعلــن التقليديــن الذيــن يعملــون يف املنظومــة اإلنســانية.
وتحتــل تكنولوجيــات الهاتــف املحمــول ،عــى وجــه الخصــوص،
مركــزاً محوريــاً يف حيــاة املهجريــن فهــي تقــدم لهــم مــوارد
مهمــة للبقــاء االقتصــادي ،واإلبقــاء عــى الشــبكات االجتامعيــة
وتطويرهــا ،والبحــث عــن مســارات الهجــرة املحتملــة .فــا غرابــة
إذن أن بــدأ الالجئــون وطالبــوا اللجــوء باملشــاركة بإبــداع يف
تكنولوجيــا الهاتــف املحمــول وذلــك لتلبيــة حاجاتهــم السياســية،
واالجتامعيــة ،واالقتصاديــة .لكــنَّ املثــر يف األمــر هــو تأخــر
االســتجابة مــن جانــب املنظومــة اإلنســانية يف االع ـراف بهــذه
االســتخدامات أو دعمهــا.
ويســتخدم الالجئــون والنازحــون وطالبــو اللجــوء التكنولوجيــا
لبنــاء مجتمعاتهــم االفرتاضيــة ،وللتشــبيك مــع عائالتهــم
وأصدقائهــم ،وتوثيــق خرباتهــم املهاجــرة الشــخصية ،وتوفــر
املشــورة والنصــح لغريهــم مــن املهجريــن يف العــامل 1 .وعندمــا
يفعلــون ذلــك فإنهــم يحــددون التحديــات الفريــدة مــن نوعهــا
التــي تواجــه مجتمعاتهــم خاصــة وتطويــر املنتجــات والخدمــات
التــي ميكــن بهــا التغلــب عــى هــذه التحديــات وغالبـاً مــا يكــون
ذلــك يف غيــاب أي دعــم مــن الفاعلــن اإلنســانيني التقليديــن.

وينشــئ موقــع دوبــارة مجتمع ـاً افرتاضي ـاً للســوريني الهاربــن
مــن النــزاع ممــن انتقلــوا إىل البلــدان التــي ال خــرة كثــرة
أو تواصــل لهــم فيهــا .وتشــاركهم هــذه الشــبكة املعلومــات
حــول فــرص الشــواغر الوظيفيــة ،واملنــح الدراســية ،وفــرص
التعليــم ،وفــرص االســتثامر ،واملشــورة القانونيــة ،واملســاعدة
يف مجــال اإلســكان .كــا توفــر هــذه البوابــة دليــ ًا إرشــادياً
يــرح الظــروف املعيشــية يف  32دولــة مختلفــة يف ســبيل
رفــع مســتوى الفهــم الثقــايف لالجئــن فيــا يتعلــق ببلدانهــم
املضيفــة لهــم حاليــاً وكذلــك البلــدان التــي يحتمــل أن
تضيفهــم يف املســتقبل .ويســعى موقــع دوبــارة جاهــداً إىل
توفــر الدعــم النفــي واالجتامعــي ألفــراد الشــبكة عــى
اإلنرتنــت وذلــك بربــط الالجئــن مــع املغرتبــن الســوريني
وغريهــم مــن أفـراد وأبنــاء الشــتات الســوري وذلــك مــن أجــل
خصــص هــذه املصــادر
جمــع املصــادر والتشــاطر بهــا بحيــث ُت َّ
حســب الحاجــات الثقافيــة ،واالجتامعيــة ،والسياســية،
واالقتصاديــة املحــددة لالجئــن الســوريني وطالبــي اللجــوء
منهــم.

ويف عامــي  2014-2013قدمــت دوبــارة مــا معدلــه  500حــل
واستشــارة يف اليــوم الواحــد ،ووفــرت مــا مجموعــه 25900
فرصــة بــن وظيفــة وفرصــة اســتثامر ومشــورة لبــدء األعــال
التجاريــة واإلســكان ،واملشــورة القانونيــة باإلضافــة إىل الفــرص
التعليميــة 2.وبعــد أن كانــت دوبــارة عنــد تأسيســها مجــرد
منــر عــى اإلنرتنــت أصبحــت اآلن متوســعة لتضــم تطبيقــاً
دوبارة
ً
ً
دوبــارة شــبكة عــى اإلنرتنــت تســاعد الالجئــن الســوريني عــى الهاتــف املحمــول ودلي ـا عاملي ـا للمهنيــن الســوريني.
وطالبــي اللجــوء منهــم العثــور عــى فــرص وظيفيــة يف البلــدان
التــي أعيــد نقلهــم إليهــا .وأسســت دوبــارة يف عــام  2013عــى غربتنا
يــد أحمــد إدلبــي الــذي كان يعمــل يف رشكــة التصــاالت الهاتــف غربتنــا تطبيــق عــى الهاتــف الــذيك وموقــع إلكــروين عــى
املحمــول عندمــا اندلعــت األزمــة الســورية .ثــم وجــد نفســه اإلنرتنــت لالجئــن مــن الــرق األوســط .ويســاعد برنامــج
مجــراً عــى الهــرب مــن ســوريا فانتقــل إىل ديب بينــا ُن ِقلــت غربتنــا الالجئــن وطالبــي اللجــوء عــى التكيــف مــع الحيــاة
أرستــه إىل لبنــان أو تركيــا .ويف الســنة التــي تلــت نقلــه شــهد يف البلــدان التــي ينتقلــون إليهــا إذ ميكــن للمســتخدمني أن
أحمــد وعــاىن مــن فقــدان الهــدف يف الحيــاة والكرامــة وإحســاس يحصلــوا عــى النصائــح الخاصــة باالســتيطان يف البلــدان مبــا
ســلبي بأنــه الجــئ .لكــنَّ تجربتــه هــذه ألهمتــه ،خاصــة مــع فيهــا اململكــة العربيــة الســعودية ،واألردن ،ولبنــان ،وتركيــا،
إدراكــه للقــوة التــي متتــع بهــا الشــتات الســوري ،إىل إطــاق والجزائــر ،وأملانيــا ،والنمســا ،والســويد وميكنهــم أيضــاً أن
شــبكة دوبــارة لتكــون أداة تســاعد الالجئــن عــى متثيــل دور يطرحــوا األســئلة حــول موضوعــات مختلفــة تــراوح بــن
التســجيل الرســمي إىل خيــارات الغــذاء املحليــة األفضــل.
نشــط ومثمــر يف املجتمــع.
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اإلنســانيني التقليديـ بــل ينبغــي لهــم أن يقدمــوا دعـ ً أفضــل
لهــذا النــوع مــن اإلبــداع .وميكــن مــن خـ ل زيــادة االســتثامر
يف حواضــن اإلبــداع تحســ قــدرة الالجئــ والنازحــ عــ
اســتخدام مواهبهــم ،ومهارتهــم ،وإبداعهــم فيــ يفيــد
مجتمعاتهــم املحليــة.
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وأنشــئت غربتنــا يف عــام  4ع ـ يــد مجاهــد عقيــل وهــو
شــاب ســوري يعمــل يف تطويــر الربامــج هــرب إىل تركيــا يف
بين ـ هــرب والــداه وأشــقاؤه بطريقــة منفصلــة إىل
عــام
الســعودية وإىل ديب .ومبعنــى آخــر ،كان يحــاول أن يستكشــف
العراقيــل السياســية واالقتصاديــة التــي تفرضهــا الحكومــة الرتكيــة
وحدهــا« .كان يجــب ع ـ ّ أن أذهــب إىل املكاتــب الحكوميــة
َّ
كل يــوم للبحــث عــن املعلومــات املتعلقــة بحقوقــي يف تركيــا 3».وال شــك أن املعوقــات والفــرص الخاصــة باإلبــداع ســوف تختلف
مــن ســياق آلخــر .ولـ يتمكــن املجتمــع اإلنســاين مــن تقديــم
ويوفــر التطبيــق األخبــار املتعلقــة مبســارات الهجــرة مثــل املعابــر الدعــم للمجتمعــات املهجــرة ،يجــب عــ تلــك املجتمعــات
الحدوديــة املفتوحــة وأخــرى آمنــة باإلضافــة لتوفـ منتــدى عـ أوالً أن تعــي الحواجــز االجتامعيــة ،والسياســية ،واالقتصاديــة
اإلنرتنــت للفــرص الوظيفيــة والتعليميــة ،وهنــاك قســم مخصــص املاثلــة أمــام اإلبــداع التــي يعــاين منهــا املهجــرون .وتتضمــن
للنقاشــات العامــة حيــث ميكــن للمســتخدمني أن يطرحــوا هــذه الحواجــز رُهَ ــاب األجانــب والتمييــز وغيــاب القــدرة
أســئلتهم .واســتجابة لالرتفــاع الكب ـ لعــدد الالجئ ـ الســوريني عـ الوصــول إىل التمويــل واألعـ ل املرصفيــة واإلســكان وحــق
وطالبــي اللجــوء يف تركيــا ،يقــدم التطبيــق عـ وجــه الخصــوص العمــل ناهيــك عــن فقــدان املوجــودات واألصــول املاديــة.
عــدداً ال بــأس بــه مــن أدلــة تدريبيــة خاصــة بالواقــع الــ يك فبفهــم هــذه املعوقــات وبفهــم العوامــل املحفــزة املحتملــة
التــي تقــدم دلي ـ ً إرشــادياً مي ـ خطــوة بخطــوة الستكشــاف ملواجهتهــا ميكــن أن يصبــح الفاعلــون اإلنســانيون عــ
الخدمــات الحكوميــة املقدمــة يف تركيــا مثــل عمليــة التقــدم قــدر أفضــل مــن ناحيــة اســتهداف مواردهــم تجــاه اإلبــداع.
بطلــب للحصــول ع ـ أذون باإلقامــة الرتكيــة .وهنــاك أيض ـاً يف وعندمــا يفعــل ذلــك املجتمــع اإلنســاين فســوف يتمكــن مــن
هــذا التطبيــق أدلــة تدريبيــة أخــرى تتعلــق بالــدول األخــرى .تقديــم مســاعدة أفضــل لالجئـ والنازحـ ملســاعدة أنفســهم
بأنفســهم.
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ولذلــك ال بــد يف تصميــم كل إبــداع وتنفيــذه بغــض النظــر عــن
الســياق مراعــاة العوامــل الســكانية للمســتخدمني النهائيــ .
ويتضمــن ذلــك االختالفــات يف الجنــس ويف العمــر واالنتـ ءات
الدينيــة والعــرق واألصــل االثنــي وغريهــا .لكــن األهــم مــن
ذلــك أ َّنــه عـ املجتمــع اإلنســاين الــذي ينبغــي أن يفهــم اآلثــار
الجندريــة وغريهــا للهجــرة ،والتهجـ  ،والتكنولوجيــا أن يطــوروا
آليــات تتخــذ الخطــوات املناســبة ملواجهــة هــذه اآلثــار يف
الوقــت نفســه الــذي يدعــم التكنولوجيــات الناشــئة يف املجتمــع
املح ـ .
ا

َّ

يقــع يف صلــب الدعــوة لهذيــن التطبيق ـ ونجاحه ـ قدرته ـ
عـ تســهيل التفاعــل فيـ بـ الالجئـ والتشــارك يف الخـ ات
فيـ بينهــم .وباإلضافــة لذلــك ،متكــن هــذان املنـ ان لالســتفادة
مــن مصــادر الشــتات ومعارفهــا.
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لكــن مــا ينقــص تصميــم كل مــن دوبــارة وغربتنــا اســتهداف
الحاجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات .فــإىل ح ـ وقــت كتابــة
هــذه املقالــة ،مل يكــن هنــاك إال قليــل جــداً مــن النقاشــات
العامــة يف أيٍّ مــن املنربيــن حــول مــا يتعلــق بحاجــات املــرأة
والفتــاة وخـ ة النســاء والفتيــات يف الهجــرة وحاجاتهــن الخاصــة
بالحاميــة والفــرص الخاصــة بالنســاء أو التحديــات التــي واجهتهــا دانييل روبينسون Danielle.Robinson10@gmail.com
النســاء والفتيــات يف الحصــول عــ فــرص الخدمــات العامــة
مثــل التعليــم أو الخدمــات الصحيــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،نظ ـراً طالبة يف مستوى الدراسات العليا ،كلية فليترش للقانون
لطبيعــة كل مــن املنربيــن فلــم يأخــذا بعــ االعتبــار حقيقــة والدبلوماسية ،جامعة توفتس http://fletcher.tufts.edu
أن النســاء عامل ًيــا ال ميلكــن كثــ اً مــن القــدرة عــ الوصــول
 .بيتس أ وبلوم ل و ويفر ن ( 2015إبداع الالجئني :اإلبداع اإلنساين الذي يبدأ مع
للهواتــف املحمولــة أو الحواســيب وأن أي طريقــة ميكــن فيهــا املجتمعات املحلية ،أكسفورد ،مركز دراسات الالجئني
أن يصلــوا للحاســوب أو الهاتــف ســتكون عــاد ًة مراقبــة مــن األب http://bit.ly/RefugeeInnovation
(Refugee Innovation: Humanitarian innovation that starts with
أو الــزوج أو الشــقيق.
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لقــد ســاعدت االســتخدامات املبدعــة للتكنولوجيــا املهجريــن يف
املســاهمة يف لدونــة مجتمعاتهــم يف املنفــى .وميكــن للفاعلــ

www.ashoka.org/fellow/ahmad-edilbi .
 2015( .3بزفيد نيوز (Buzzfeed News
http://bit.ly/Akilinterview

