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املشاركة باإلبداع بني الالجئني والنَّازحني داخلياً
دانييل روبينسون

من  حالتان  وهناك  املهجرين.  إبداع  ليدعموا  آليات  يطوروا  أن  التقليديني  اإلنسانيني  للفاعلني  ينبغي 
اإلبداع التكنولوجي اللتان طورهام الالجئون السوريون يبينان هذه الفكرة.

يــزداد االعــرتاف باإلبــداع والتكنولوجيــا عــىل أنهــام مــن العنــارص 
واســتخدام  اإلبــداع  لكــنَّ  اإلنســانية.  املنظومــة  يف  املهمــة 
التكنولوجيــا بــني املهجريــن أنفســهم يحــدث أيضــاً بالتزامــن مــع 
الفاعلــني التقليديــني الذيــن يعملــون يف املنظومــة اإلنســانية. 
وتحتــل تكنولوجيــات الهاتــف املحمــول، عــىل وجــه الخصــوص، 
مركــزاً محوريــاً يف حيــاة املهجريــن فهــي تقــدم لهــم مــوارد 
ــة  مهمــة للبقــاء االقتصــادي، واإلبقــاء عــىل الشــبكات االجتامعي
وتطويرهــا، والبحــث عــن مســارات الهجــرة املحتملــة. فــال غرابــة 
إذن أن بــدأ الالجئــون وطالبــوا اللجــوء باملشــاركة بإبــداع يف 
تكنولوجيــا الهاتــف املحمــول وذلــك لتلبيــة حاجاتهــم السياســية، 
واالجتامعيــة، واالقتصاديــة. لكــنَّ املثــري يف األمــر هــو تأخــر 
ــذه  ــرتاف به ــة اإلنســانية يف االع ــب املنظوم ــن جان االســتجابة م

ــا.  ــتخدامات أو دعمه االس

ــا  ــوء التكنولوجي ــو اللج ــون وطالب ــون والنازح ــتخدم الالجئ ويس
عائالتهــم  مــع  وللتشــبيك  االفرتاضيــة،  مجتمعاتهــم  لبنــاء 
وأصدقائهــم، وتوثيــق خرباتهــم املهاجــرة الشــخصية، وتوفــري 
ــن يف العــامل.  ١ وعندمــا  املشــورة والنصــح لغريهــم مــن املهجري
يفعلــون ذلــك فإنهــم يحــددون التحديــات الفريــدة مــن نوعهــا 
التــي تواجــه مجتمعاتهــم خاصــة وتطويــر املنتجــات والخدمــات 
التــي ميكــن بهــا التغلــب عــىل هــذه التحديــات وغالبــاً مــا يكــون 
ــني. ــانيني التقليدي ــني اإلنس ــن الفاعل ــم م ــاب أي دع ــك يف غي ذل

دوبارة
الســوريني  الالجئــني  تســاعد  اإلنرتنــت  عــىل  شــبكة  دوبــارة 
وطالبــي اللجــوء منهــم العثــور عــىل فــرص وظيفيــة يف البلــدان 
ــارة يف عــام ٢٠١3 عــىل  التــي أعيــد نقلهــم إليهــا. وأسســت دوب
يــد أحمــد إدلبــي الــذي كان يعمــل يف رشكــة التصــاالت الهاتــف 
ــه  ــد نفس ــم وج ــورية. ث ــة الس ــت األزم ــا اندلع ــول عندم املحم
ــت  ــام ُنِقل ــل إىل ديب بين ــوريا فانتق ــن س ــرب م ــىل اله ــرباً ع مج
ــهد  ــه ش ــت نقل ــي تل ــنة الت ــا. ويف الس ــان أو تركي ــه إىل لبن أرست
أحمــد وعــاىن مــن فقــدان الهــدف يف الحيــاة والكرامــة وإحســاس 
ــع  ــة م ــه، خاص ــذه ألهمت ــه ه ــنَّ تجربت ــئ. لك ــه الج ــلبي بأن س
ــالق  ــوري، إىل إط ــتات الس ــا الش ــع به ــي متت ــوة الت ــه للق إدراك
ــل دور  ــىل متثي ــني ع ــاعد الالجئ ــون أداة تس ــارة لتك ــبكة دوب ش

ــع.  ــر يف املجتم ــط ومثم نش

وينشــئ موقــع دوبــارة مجتمعــاً افرتاضيــاً للســوريني الهاربــني 
ــرية  ــربة كث ــي ال خ ــدان الت ــوا إىل البل ــن انتقل ــزاع مم ــن الن م
ــات  ــا. وتشــاركهم هــذه الشــبكة املعلوم ــم فيه أو تواصــل له
ــرص  ــية، وف ــح الدراس ــة، واملن ــواغر الوظيفي ــرص الش ــول ف ح
ــة، واملســاعدة  ــرص االســتثامر، واملشــورة القانوني ــم، وف التعلي
ــادياً  ــاًل إرش ــة دلي ــذه البواب ــر ه ــام توف ــكان. ك ــال اإلس يف مج
يــرشح الظــروف املعيشــية يف 3٢ دولــة مختلفــة يف ســبيل 
رفــع مســتوى الفهــم الثقــايف لالجئــني فيــام يتعلــق ببلدانهــم 
أن  يحتمــل  التــي  البلــدان  وكذلــك  حاليــاً  لهــم  املضيفــة 
ــداً إىل  ــارة جاه ــع دوب ــعى موق ــتقبل. ويس ــم يف املس تضيفه
توفــري الدعــم النفــيس واالجتامعــي ألفــراد الشــبكة عــىل 
اإلنرتنــت وذلــك بربــط الالجئــني مــع املغرتبــني الســوريني 
وغريهــم مــن أفــراد وأبنــاء الشــتات الســوري وذلــك مــن أجــل 
ــص هــذه املصــادر  جمــع املصــادر والتشــاطر بهــا بحيــث ُتخصَّ
والسياســية،  واالجتامعيــة،  الثقافيــة،  الحاجــات  حســب 
واالقتصاديــة املحــددة لالجئــني الســوريني وطالبــي اللجــوء 

ــم.  منه

ويف عامــي ٢٠١3-٢٠١4 قدمــت دوبــارة مــا معدلــه 5٠٠ حــل 
ــه ٢59٠٠  ــا مجموع ــرت م ــد، ووف ــوم الواح ــارة يف الي واستش
فرصــة بــني وظيفــة وفرصــة اســتثامر ومشــورة لبــدء األعــامل 
التجاريــة واإلســكان، واملشــورة القانونيــة باإلضافــة إىل الفــرص 
ــرد  ــها مج ــد تأسيس ــارة عن ــت دوب ــد أن كان ــة.٢ وبع التعليمي
ــاً  ــم تطبيق ــعة لتض ــت اآلن متوس ــت أصبح ــىل اإلنرتن ــرب ع من

ــني الســوريني.  ــاً للمهني ــاًل عاملي ــف املحمــول ودلي عــىل الهات

غربتنا
ــىل  ــرتوين ع ــع إلك ــذيك وموق ــف ال ــىل الهات ــق ع ــا تطبي غربتن
اإلنرتنــت لالجئــني مــن الــرشق األوســط. ويســاعد برنامــج 
ــاة  ــف مــع الحي ــي اللجــوء عــىل التكي ــني وطالب ــا الالجئ غربتن
ــتخدمني أن  ــن للمس ــا إذ ميك ــون إليه ــي ينتقل ــدان الت يف البل
ــا  ــدان مب ــتيطان يف البل ــة باالس ــح الخاص ــىل النصائ ــوا ع يحصل
ــا،  ــان، وتركي ــعودية، واألردن، ولبن ــة الس ــة العربي ــا اململك فيه
والجزائــر، وأملانيــا، والنمســا، والســويد وميكنهــم أيضــاً أن 
يطرحــوا األســئلة حــول موضوعــات مختلفــة تــرتاوح بــني 

ــل. ــة األفض ــذاء املحلي ــارات الغ ــمي إىل خي ــجيل الرس التس
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ــل وهــو  ــد مجاهــد عقي ــام ٢٠١4 عــىل ي ــا يف ع وأنشــئت غربتن
شــاب ســوري يعمــل يف تطويــر الربامــج هــرب إىل تركيــا يف 
ــداه وأشــقاؤه بطريقــة منفصلــة إىل  عــام ٢٠١١ بينــام هــرب وال
ــف  ــاول أن يستكش ــر، كان يح ــى آخ ــعودية وإىل ديب. ومبعن الس
العراقيــل السياســية واالقتصاديــة التــي تفرضهــا الحكومــة الرتكيــة 
ــة  ــب الحكومي ــيّل أن أذهــب إىل املكات ــا.  »كان يجــب ع وحده
كل يــوم للبحــث عــن املعلومــات املتعلقــة بحقوقــي يف تركيــا.«3 

ويوفــر التطبيــق األخبــار املتعلقــة مبســارات الهجــرة مثــل املعابــر 
الحدوديــة املفتوحــة وأخــرى آمنــة باإلضافــة لتوفــري منتــدى عــىل 
اإلنرتنــت للفــرص الوظيفيــة والتعليميــة، وهنــاك قســم مخصــص 
يطرحــوا  أن  للمســتخدمني  العامــة حيــث ميكــن  للنقاشــات 
أســئلتهم. واســتجابة لالرتفــاع الكبــري لعــدد الالجئــني الســوريني 
وطالبــي اللجــوء يف تركيــا، يقــدم التطبيــق عــىل وجــه الخصــوص 
ــرتيك  ــع ال ــة بالواق ــة خاص ــة تدريبي ــن أدل ــه م ــأس ب ــدداً ال ب ع
ــادياً ميــيش خطــوة بخطــوة الستكشــاف  ــاًل إرش ــدم دلي ــي تق الت
ــدم  ــة التق ــل عملي ــا مث ــة يف تركي ــة املقدم ــات الحكومي الخدم
ــاك أيضــاً يف  ــة. وهن ــة الرتكي ــب للحصــول عــىل أذون باإلقام بطل

ــدول األخــرى. ــق بال ــة أخــرى تتعل ــة تدريبي ــق أدل هــذا التطبي

الخالصة
ــام  ــام قدرته ــن التطبيقــني ونجاحه ــوة لهذي ــب الدع ــع يف صل يق
عــىل تســهيل التفاعــل فيــام بــني الالجئــني والتشــارك يف الخــربات 
فيــام بينهــم. وباإلضافــة لذلــك، متكــن هــذان املنــربان لالســتفادة 

مــن مصــادر الشــتات ومعارفهــا. 

ــتهداف  ــا اس ــارة وغربتن ــن دوب ــم كل م ــص تصمي ــا ينق ــن م لك
ــة  ــت كتاب ــإىل حــني وق ــات. ف الحاجــات الخاصــة للنســاء والفتي
هــذه املقالــة، مل يكــن هنــاك إال قليــل جــداً مــن النقاشــات 
ــرأة  ــات امل ــق بحاج ــا يتعل ــول م ــن ح ــن املنربي ــة يف أيٍّ م العام
والفتــاة وخــربة النســاء والفتيــات يف الهجــرة وحاجاتهــن الخاصــة 
بالحاميــة والفــرص الخاصــة بالنســاء أو التحديــات التــي واجهتهــا 
ــة  ــات العام ــرص الخدم ــىل ف ــول ع ــات يف الحص ــاء والفتي النس
مثــل التعليــم أو الخدمــات الصحيــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، نظــراً 
ــة  ــار حقيق ــني االعتب ــذا بع ــم يأخ ــن فل ــن املنربي ــة كل م لطبيع
ــول  ــىل الوص ــدرة ع ــن الق ــرياً م ــن كث ــا ال ميلك ــاء عاملًي أن النس
ــا  ــن فيه ــة ميك ــيب وأن أي طريق ــة أو الحواس ــف املحمول للهوات
أن يصلــوا للحاســوب أو الهاتــف ســتكون عــادًة مراقبــة مــن األب 

ــقيق. ــزوج أو الش أو ال

لقــد ســاعدت االســتخدامات املبدعــة للتكنولوجيــا املهجريــن يف 
ــني  ــن للفاعل ــى. وميك ــم يف املنف ــة مجتمعاته ــاهمة يف لدون املس

اإلنســانيني التقليديــني بــل ينبغــي لهــم أن يقدمــوا دعــاًم أفضــل 
لهــذا النــوع مــن اإلبــداع. وميكــن مــن خــالل زيــادة االســتثامر 
ــىل  ــني ع ــني والنازح ــدرة الالجئ ــني ق ــداع تحس ــن اإلب يف حواض
يفيــد  فيــام  وإبداعهــم  ومهارتهــم،  مواهبهــم،  اســتخدام 

ــة.  ــم املحلي مجتمعاته

وال شــك أنَّ املعوقــات والفــرص الخاصــة باإلبــداع ســوف تختلف 
مــن ســياق آلخــر. ولــيك يتمكــن املجتمــع اإلنســاين مــن تقديــم 
ــات  ــك املجتمع ــىل تل ــب ع ــرة، يج ــات املهج ــم للمجتمع الدع
ــة  ــية، واالقتصادي ــة، والسياس ــز االجتامعي ــي الحواج أوالً أن تع
ــن  ــرون. وتتضم ــا املهج ــاين منه ــي يع ــداع الت ــام اإلب ــة أم املاثل
هــذه الحواجــز رَُهــاب األجانــب والتمييــز وغيــاب القــدرة 
عــىل الوصــول إىل التمويــل واألعــامل املرصفيــة واإلســكان وحــق 
العمــل ناهيــك عــن فقــدان املوجــودات واألصــول املاديــة. 
ــة  ــزة املحتمل ــل املحف ــم العوام ــات وبفه ــذه املعوق ــم ه فبفه
عــىل  اإلنســانيون  الفاعلــون  يصبــح  أن  ميكــن  ملواجهتهــا 
ــداع.  ــاه اإلب ــم تج ــتهداف موارده ــة اس ــن ناحي ــل م ــدر أفض ق
ــك املجتمــع اإلنســاين فســوف يتمكــن مــن  ــا يفعــل ذل وعندم
تقديــم مســاعدة أفضــل لالجئــني والنازحــني ملســاعدة أنفســهم 

ــهم. بأنفس

ولذلــك ال بــد يف تصميــم كل إبــداع وتنفيــذه بغــض النظــر عــن 
ــني.  ــتخدمني النهائي ــكانية للمس ــل الس ــاة العوام ــياق مراع الس
ويتضمــن ذلــك االختالفــات يف الجنــس ويف العمــر واالنتــامءات 
ــن  ــم م ــنَّ األه ــا. لك ــي وغريه ــل االثن ــرق واألص ــة والع الديني
ذلــك أنَّــه عــىل املجتمــع اإلنســاين الــذي ينبغــي أن يفهــم اآلثــار 
الجندريــة وغريهــا للهجــرة، والتهجــري، والتكنولوجيــا أن يطــوروا 
آليــات تتخــذ الخطــوات املناســبة ملواجهــة هــذه اآلثــار يف 
الوقــت نفســه الــذي يدعــم التكنولوجيــات الناشــئة يف املجتمــع 
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