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تحدي النظام الراسخ: رضورة ’توطني‘ الحامية 
ساميون راسل

الخاصة  والقدرات  االسرتاتيجيات  إلهاملهم  الحامية  مجال  يف  للفاعلني  املوجه  النقد  تزايد  يستدعي 
باملسايرة إعادة التفكري املبدع باملواقف واملقاربات. 

أن  إىل  مييل  راسخ  نظام  »كل  إنَّ  بوردو  بيري  قال   ،١9٧٧ عام  يف 
أنَّه  عىل  بالكامل  عشوائية  بطريقة  املؤسس  نظامه  من  يجعل 
ن ذلك النظام  طبيعي بالكامل«١ ويف حالة الحامية اإلنسانية، تكوَّ
املجموعة  العنقودية ضمن  املقاربة  املؤسس منذ عام ٢٠٠5 من 
عنقودية  مجموعة  و٢8  جنيف  يف  للحامية  العاملية  العنقودية 
برنامجاً  العنقودية  ل هذه املجموعات  امليدان. وتشكِّ للحامية يف 
لعمل الحامية عىل املستوى القطري )ضمن خطة استجابة إنسانية 
أوسع نطاقاً) يقوم عىل التعريف الشائع ’للحامية‘ منذ عام ١999.

وتضم الحامية جميع النشاطات الهادفة إىل الحصول عىل االحرتام 
الكامل لحقوق الفرد مبا ينسجم مع الصكوك القانونية ذات الصلة 
بحرفها وروحها وعىل األخص منها قانون حقوق اإلنسان والقانون 

اإلنساين الدويل وقانون الالجئني.٢ 

القانون  يف  واملتأصل  للحامية  الشائع  التعريف  هذا  ُيتحدَّ  ومل 
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني إال مؤخراً، 
املتأثرون  األشخاص  وهو:  متوقع  غري  مصدر  من  التحدي  وجاء 
تعريف  إنَّ  يقولون  إذ  املحلية  املجتمعات  ومنظامت  باألزمات 
الحامية وضعته دول الشامل وال يضع يف الحسبان تقاليد السكان 
التزويد  القامئة عىل  التحيزات  يعكس  بل  املحليني وال مخاوفهم، 
إىل  يستند  أن  من  بدالً  اإلنسانية  الهيئات  جانب  من  والعرض 
ا هو نسخة مبّسطة  حاجات األشخاص املتأثرين. وما سبق ذكره إمنَّ
بانتظار  بالفعل وما زال قامئاً  ُأثرِيَ  التحدي  عن جدل معقد، لكنَّ 

حله. 

نظم  ملراجعة  املستقل  الكل  باسم   ٢٠١5 عام  ُنرِش  تقرير  ويف 
ه املؤلفون انتقادهم لفاعيل  الحامية يف سياق العمل اإلنساين3 وجَّ
الحامية بسبب إهاملهم السرتاتيجيات السكان املحليني للمسايرة 
املحليني  السكان  منظومات  أنَّ  والحظوا  واملحتملة،  منها  القامئة 
لالستجابة لألزمات وعاداتهم قد ال يسهل مواءمتها مع املقاربات 
اإلنسانية العامة. فقالوا:«عندما نسترشف املستقبل، ال غرو يف أن 
العامليَة  وأنَّ  التشظي  من  مزيد  لحدوث  كبرية  احتاملية  نفرتض 
التي كانت يف صلب األخالقيات اإلنسانية سوف تواجه مزيداً من 
التفكري واملامرسات الجديدة لدرجة تزيد من  التحدي من أمناط 
ميكن  كيف  املطروح:  والسؤال  اإلنسانية.«  الساحة  عىل  التنوع 
مترير هذا التغيري يف قنواته الصحيحة بحيث يكون مثمراً ال مدّمراً؟

من الصعب جداً تغيري النظام الراسخ حيث ميثل النظام والثقافة 
مثل هذا الدور القوي. ومن ناحية الشمل واإلدماج، أو باألحرى 
ال  الجنوب،  دول  تجاه  املــامرس  والحجب  اإلقصاء  ناحية  من 
تقترص الرشاكة عىل الحوار بل متتد إىل نطاق أوسع من الفاعلني 
وليصبح  وعمله.  تشغيله  وطريقة  النظام  مالمح  يحددون  الذين 
الفاعلون املحليون ذوي قيمة يف النظام، ال بد من إحداث تغيري 
يف طبيعة العالقات البينية بني القدرات الوطنية واملنظومة الدولية 
الطابع األبوي والعالقة  الذي يغلب عليه  النهج  بحيث تنقل من 
التعاقدية من الباطن إىل رشاكة تقوم عىل أساس أكرب من املساواة. 
وسيتطلب ذلك أيضاً نقلة يف اإلطار العام الحايل الذي يعوِّل مسبَّقاً 
عىل املعايري املبنية عىل دول الشامل ويتجاهل إىل درجة كبرية قيم 

السكان املحليني واملجتمعات املحلية. 

صحيح أنَّ املعايري املحلية أو التقليدية قد تتسبب يف ظهور آليات 
سلبية للمسايرة و’مامرسات ضارة‘ يف بعض الحاالت، لكنَّ كثرياً من 
الحاالت األخرى تشري إىل تقّوض آليات املجتمعات املحلية الفعالية 
املستوردة  الصنع‘   ’مسبَّقة  االستجابات  بسبب  املحلية  واللدونة 
دون استشارة أو دراية بالسياق املحيل. وقد ينشأ عن ذلك سلوك 
ن من تكييف  منسجم مع ما هو مطلوب ظاهرياً فقط دون أن ميكِّ
تدابري الحامية الحقيقية أو املستدامة وإدخالها يف حياة املجتمع 

املحيل.

كرس القالب
العنقودية ملعرفة ما إذا  النظر يف حركيات املقاربة   يجب إعادة 
كانت تلك املقاربة متثل عائقاً عىل توسيع نطاق إدماج الفاعلني 
جنوب-رشق  يف  التَّهجري  لحلول  اسرتاتيجية  فتنسيق  املحليني. 
العنقودية  املقاربة  إطار  خارج  ذ  ُنفِّ املثال،  سبيل  عىل  ميامنار، 
ومع ذلك اشتمل عىل نطاق واسع من الرشكاء مبن فيهم الهيئات 
املحلية أكرث مام اشتملت عليه استجابة الحامية العنقودية يف والية 
اإلنسانية )HPG) لشهر  السياسات  تقرير مجموعة  راخني.  ويف 
املحليني  والفاعلني  الدوليني  الفاعلني  عام ٢٠١5 حول  مارس/آذار 
مؤلفو  يقول  سوريا،  يف  االستجابة  إطار  يف  الشتات  يف  والفاعلني 
التغريات عرب  من  الرسمية كثرياً  املنظومة  التقرير:  »لقد شهدت 
السنوات األخرية املاضية. فبعضها تحسن وبعضها مل يتغري، لكنَّ أياً 
من هذه التغريات ال ميكن أن يصفها أحد بأنها جذرية أو أساسية. 
واقعياً عىل املدى القريب  التغيري الجذري أمراً  وحتى لو مل يكن 
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إىل  تنظر  أن  الرسمية  للمنظومة  ينبغي  فعاًل)  كذلك  كان  )ورمبا 
تستكشف  أن  وعليها  القادمة.  للتحديات  مثال  أنَّها  عىل  سوريا 
بإرشاك  بل  عزلة  ليس يف  ذلك  االستجابة وفعل  إبداعية يف  طرقاً 

الجهات الفاعلة الجديدة بل حتى الجهات غري املألوفة أيضاً.« 4

من  مزيد  إحداث  من  بد  ال  الفاعلني،  من  أوسع  نطاق  ولشمل 
التغيري الجوهري بدالً من االكتفاء بإعداد مكان آخر عىل طاولة 
الحوار والطلب إليهم باملشاركة يف بنية ال توائم حاجاتهم. ومع أنَّ 
املنظامت غري الحكومية الوطنية غالباً ما تكون أوىل املستجيبني يف 
حاالت الطوارئ، هناك مجال متاح إلرشاك تلك املنظامت يف جميع 
مراحل االستجابة. لكنَّها، يف بعض األحيان، ُتقصَّ من آلية التنسيق 
أو قد ال تشارك بها إذا وجدتها ال تتصل بأغراضها وغاياتها أو إذا 

كانت تفتقر للقدرة عىل املشاركة.  

فيغلِّبان  العنقودي  واملنهج  القطرية  اإلنساين  العمل  ِفرَق  أما 
القيادة الدولية عىل امللكية املحلية. والسؤال اآلن هو كيف ميكن 
الخروج من عقلية التعاقد من الباطن. وقد ُبِذَل كثري من العمل يف 
بناء القدرات لكنَّ نوعية الرشاكة هي العامل املهم وهناك مسائل 

ال بد من النظر بها من جديد مبزيد من التحليل والتمحيص:

تحسني  املفتاح.  هو  ــال  امل التمويل: 
الوصول إىل التمويل أمر يف غاية األهمية 
يف  الرضوري  من  لكنَّه  املحلية،  للهيئات 
الوقت نفسه تسهيل الوصول إىل التمويل 
والتناسب.  النسبة  قاعدة  أســاس  عىل 
الحكومية  غري  املنظامت  عىل  فلامذا 
الوطنية أن تتغلب عىل العقبات الهائلة 
ال  النهاية  ويف  واللوائح  التنظيامت  يف 
املال؟  من  بسيط  مقدار  إال عىل  تحصل 
وجه  عىل  الرئيسية  املشكالت  وتتضمن 
التي  والقيود  التدقيق  رشوط  الخصوص 
اإلرهــاب.  مكافحة  ترشيعات  تفرضها 
انتهاجها  ميكن  التي  املقاربات  ومــن 
من  املتاحة  املالية  املخصصات  فصل 
الحامية  يف  العنقودية  املجموعات  خالل 
لتأسيس املنظامت املحلية غري الحكومية 
املثال  سبيل  عىل  البدء5  شبكة  )لــدى 
ألنَّ  محلية)  استجابة  أو  بــذري  متويل 
التمويالت املوجهة عىل املستوى القطري 
املنظامت  تستثني  زالت  وما  استثنت 
املحلية غري الحكومية. ويف اجتامع القمة 
عىل  املشاركون  اتفق  العاملية،  اإلنسانية 

الهيئات  التمويل وبطريقة مبارشة أكرث إىل  رضورة توجيه قنوات 
املحلية. وكان الهدف املتفق عليه توجيه ٢5% من التمويل اإلنساين 

»بأكرث طريقة مبارشة ممكنة« إىل الهيئات املحلية والوطنية. 6

ضم  يف  أفضل  طرق  عن  البحث  الرضوري  من  القرارات:  اتخاذ 
العاملي  املستويني  عىل  الدولية  الهيكلية  يف  املحلية  الهيئات 
واملحيل. فالطريقة التي ُتضمُّ بها املنظامت غري الحكومية الوطنية 
يف الِفرَق اإلنسانية القطرية غري مناسبة بسبب اختالل التوازن يف 
املصادر التي ميكن للمنظامت غري الحكومية الوطنية أن تكرِّسها 
للمشاركة. ومن املمكن أيضاً أن تؤدي بعض العوامل التي تسود 
يف أجواء املجموعات العنقودية إىل تقويض القوة التشبيكية لها، 
ومن ذلك، عىل سبيل املثال، مواقف الكوادر الدولية أو رمبا بسبب 
ُتسَتخَدم  املحلية  اللغة  كانت  إذا  مبا  يتعلق  ذلك  من  أبسط  أمر 

لغايات االتصاالت أم ال. 

االحرتام: ينبغي ضم مبادئ املشاركة يف عملية التنظيم عرب القطاع.٧ 
الرشاكات  من  مزيد  وبناء  الوعي  مستوى  رفع  ذلك  من  وُيقَصد 
التي ستنطوي بدورها عىل مواقف عامل املساعدات الدولية الذين 
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نَّازحون داخلياً يف والية راخني، ميامنار. يستضيف املوقع آالف املسلمني النَّازحني داخلياً الذين أُجرِبوا عىل الفرار من بيوتهم عند اندالع 

ر ما يقارب ١4٠ ألف إنسا العنف بني املجتمعات املحلية يف عام ٢٠١٢ وهجَّ
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وأن  املحلية  الثقافة  مع  تكيفاً  أمورهم  ترتيب  يعيدوا  أن  يجب 
يتعلموا الحديث مع املحليني عىل أنهم نظراء متساوون معهم.

ماذا تفعل املجموعة العنقودية العاملية للحامية يف التصدي لبعض 
هذه املسائل؟ ويف قلب إطارنا االسرتاتيجي للفرتة ما بني ٢٠١6-

بطريقة  والوطنيني  املحليني  الفاعلني  إرشاك  هدف  يقع   ٢٠١9
معاد  حوكمة  بنية  اتباع  منها  طرق  عدة  باتباع  أكرب  معنى  ذات 
تنشيطها. وتعمل املجموعة العنقودية العاملية للحامية أيضاً عىل 
إنشاء مخترب للحامية لتعريف التحديات املرتبطة بالتوطني. وبناًء 
عىل هذا التحليل، سوف تحدد املجموعة بعدها الحلول املحتملة 
املقرتحة  االسرتاتيجيات  مراجعة  بهدف  الريادية  الربامج  ذ  وتنفِّ
وتهذيبها قبل امليض قدماً يف مشاركتها عىل نطاق أوسع. وسوف 
ُد عمل املخترب رصاحًة مع تغري الحوار الذي يتغري فيها فهمنا  ُيَحدَّ
حول الحامية بطرق عملية انسجاماً مع املفهوميات املحلية. لقد 

ُعربِّ عن هذا الطموح واملطلوب اآلن ترجمته واقعاً ملموساً.

 russell@unhcr.org ساميون راسل 
 منسق مجموعة الحامية العنقودية العاملية
 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 ٢٠١١ بواليـات جنـوب كردفـان 
املدنيـون قصفـات  السـكان  السـودان، يشـهد  األزرق يف  والنيـل 
جويـة وهجـامت بريـة ُمكثَّفـة إذ َقصفـت مـا ال يقـل عـن ٠8٢,4 
قنبلـة وصـاروخ أهدافـاً مدنيـة غالبـاً مـن بينهـا قـرى ومـدارس 
ومستشـفيات.١ ونـزح داخليـاً نحـو 45٠ ألـف فـرد مـن النسـاء 
والرجـال والفتيـان والفتيـات، يف حـني فـرَّ قرابة ٢5٠ ألـف فرد إىل 
جنـوب السـودان وإثيوبيـا وكينيـا وأوغنـدا. ومنـذ انـدالع الحرب، 
منعـت الحكومـة السـودانية كل مـن الفاعلني اإلنسـانيني الدوليني 
وممثـيل وسـائل اإلعالم والتجـار املحليني من الوصـول إىل املناطق 

التـي تسـيطر عليهـا املعارضة.

الدوليـة  والحاميـة  املسـاعدات  مـن  نـوع  أي  غيـاب  ظـل  ويف 
والرابطـة  الحكوميـة  غـري  املحليـة  املنظـامت  قدمـت  الـة،  الفعَّ
النسـائية الدعـم لُزهاء 4٠ ألـف فرد من خالل تقديـم التوجيهات 
األساسـية بشـأن ُسـُبل البقـاء عـىل قيـد الحيـاة والحاميـة الذاتيـة 
ومـن خـالل جهـود التوعيـة. وتسـتعرض كل مـن نجـوى مـوىس 
كونـدا، املدير التنفيذي السـابق يف منظمـة النوبة إلغاثة، ومنظمة 
إعـادة التأهيـل والتنميـة، وليىل كريـم تيام كودي، رئيسـة الرابطة 

املقـال خربتهـام يف جهـود  النوبـة٢، يف هـذا  النسـائية يف جبـال 
الحاميـة التـي تقودهـا الفعاليـات املحليـة داخـل السـودان.3

نجـوى: الوضـع متوتـر للغايـة إذ نشـهد يوميـًا تقريبـًا عمليـات 
قـة. ويكون غالبيـة ضحايا تلـك القصفات  قصـف أو طائـرات ُمحلِّ
سـاء. وعندما تبدأ  الجويـة مـن األطفـال باإلضافـة إىل كثـر مـن النِّ
سـاء أطفالهـن لحاميتهـم، وألنهـن  عمليـات القصـف، ُتالِحـق النِّ
َيجريـن يف أماكـن مكشـوفة، ُيصبحن أكرث ُعرَضًة للشـظايا املتناثرة 
عـن عمليـات القصـف. ومـن هنـا، جـاءت شـدة أهميـة انتشـار 
فكـرة الخنـادق ]منخفضـات غـر عميقـة تحمـي األفـراد الذيـن 
يسـتلقون داخلهـا[ وتدريـب النـاس عـىل القفـز داخلهـا بـداًل من 
املكشـوفة، وذلـك لضـامن حاميتهـم.  األماكـن  بعيـدًا يف  الهـرب 
وتقـل كثـرًا احتامليـة تعـرض املـرء لتلـك الشـظايا الطائـرة مبجرد 

االسـتلقاء وليـس الوقـوف داخـل هـذه الخنـادق.

وعندمـا اندلعـت الحـرب يف يونيو/حزيـران ٢٠١١، كان الباحثـون 
عـىل وشـك االنتهـاء مـن تسـطري بحثهـم عـن التجـارب املحليـة 
لُسـُبل البقـاء عـىل قيـد الحيـاة والحاميـة مـن الحـرب السـالفة 
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