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ميتلك الالجئون أنفسهم وسائل اتصاالت كثرية .فعندهم محطات بعالقات ممتازة مع كثري من مجتمعات الالجئني املحلية وميكنها أن
إذاعية يف املخيامت أنشأها الالجئون وميتلكونها .وتستطيع مفوضية تكون مبنزلة قناة تزودهم باملعلومات من خالل كثري من املصادر
األمم املتحدة السامية لالجئني استخدام مثل تلك املخرجات لتعزيز اإلعالمية التي ميتلكها الالجئون فعلياً.
رسائلها داخل املخيامت.
ويل جونز  william.jones@qeh.ox.ac.ukمسؤول األبحاث يف
وأخ ـراَ ،تشتمل املخيامت فعلياً عىل كثري من البنى التحتية .مركز دراسات الالجئني.
وتتمتع املنظامت الرشيكة املحلية ،مثل :مرشوع قانون الالجئني،

إضاءات من االستجابة لالجئني يف الكامريون

آنجيال بيوتل

أصبح لالندماج بني الجئي أفريقيا الوسطى واملجتمعات املحلية يف الكامريون تأثريات تنموية بعيدة املدى يف
املنطقة والدولة ككل؛ وتقودنا هذه املالحظة إىل إعادة النظر يف أهمية أزمات الالجئني ذات النطاق الضيق التي
ال تحوز عىل القدر ذاته من االهتامم.

سوف نف ِّوت فرصة مهمة إذا ما تجاهلنا األوضاع األصغر حج ًام
واألقل بروزاً جغرافياً وسياسياً مثل تلك التي ظهرت رشقي الكامريون
منذ عام  .2005ورغم قلة اهتامم وسائل اإلعالم بهذا الوضع ،فهو
يقدم إضاءات مهمة حول كيفية إجراء االستجابات اإلنسانية اليوم
واملسؤوليات املتعلقة بجعلها أكرث فعال ّية .فاملنظامت اإلنسانية،
بدالً من إنشاء املخيامت الستيعاب تد ّفقات الالجئني ،تساعد
الالجئني يف االندماج يف مدن الكامريون .ويستقر األشخاص املنتمون
إىل قبائل بورورو وجبايا وسط جاليات تلك القبيلتني يف الكامريون
وذلك فراراً من العنف السائد يف جمهورية أفريقيا الوسطى .ولكثري

من الالجئني روابط ُأرسية قدمية مع الكامريونيني ،كام يشرتك
آخرون معهم باللغة والثقافة .ويرى العاملون يف املجال اإلنساين
تلك الروابط االجتامعية املشرتكة عام ًال أساسياً يكمن وراء نجاح
االندماج فيام بينهم.

تتمركز املساعدات التي ترمي لتلبية حاجات ال َّالجئني األكرث إلحاحاً
(توزيعات املواد الغذائية األساسية ومواد النظافة الشخصية واملياه
واإلصحاح والرعاية الصحية والتعليم) حول الزراعة :توزيع البذور
واألدوات الزراعية وتدريب مجتمعات الالجئني عىل تقنيات

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ف .نوي

أمادو حياتو كان يعمل يف مناجم املاس يف جمهورية الكونغو الدميقراطية قبل أن يفر من بالده بسبب العنف .اآلن يعمل يف حقل
يتشارك به مع جمعية تعاونية تضم غريه من الالجئني يف الكامريون“ .البطاطا هي املاس الذي أبحث عنه اآلن!”
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التأطري .لكنَّ هذا الرتكيز عىل الزراعة يف ح ّد ذاته مي ِّثل أحد العيوب املهني بدءاً بكتابة السرية الذاتية ووصوالً إىل السفر اإلقليمي
املحتملة لنموذج االندماج يف مساعدة الالجئني وهو تضارب والدويل.
املصالح بني الالجئني ومجتمعاتهم املضيفة .فقد عاىن الكامريون عرب
تاريخ طويل من العداوة والنزاع بني املجتمعات الزراعية املقيمة وتبني املنظامت اإلنسانية غري الحكومية أيضاً رأس املال البرشي
واملجموعات الرعو ّية
املرتحلة ،وتنترش النزاعات حول حقوق مبا يتعدى حدودها .ويعمل كثري منها عن كثب مع ممثيل
ّ
استخدام األرايض يف تلك املناطق .وكان كثري من الالجئني يعملون الحكومات املحلية ملشاركتها باملعلومات عن نشاطات املنظمة
يف الرعي يف جمهورية أفريقيا الوسطى لكنهم اآلن يف الكامريون ضمن نطاق مسؤوليتها .وضمن سري العمل ،تد ِّرب تلك املنظامت
التغي مسؤويل الحكومات املحلية عىل األساليب التي سيدخلونها إىل
ُيطلب إليهم أن يكونوا مزارعني غري مرتحلني .و ُي َع ّد هذا ّ
يف أوضاع املعيشة واحتامل مشاركة الوافدين للمجتمعات املحلية املجتمعات املحلية (مثل:غسل اليدين أو صيانة اآلبار) يك يكون
الكامريونية يف األرايض الزراعية مصادر محتملة لنشوب النزاع الذي املسؤولون مهيئني ج ّيداً لتدعيم برامجهم بتلك األساليب .وعىل
يحتاج إىل املتابعة.
نحو مامثل ،عندما ترصف املنظمة ماالً لزعيم محيل تقليدي من
أجل املرشوعات املتعلقة باملجتمع ،فهي تد ِّربه ضمناً لتعزيز
وتحاول املنظامت غري الحكومية التوسط لحل تلك املشكلة من مهارات كيفية إدارة األموال لديه .وتتشارك املنظامت الدولية أيضاً
تحسباً
خالل التحدث إىل القادة املحليني يك يسمحوا لالجئني بالدخول مع املنظامت غري الحكومية لتطوير االستدامة يف برامجها ّ
إىل األرايض والزراعة فيها .لكنها وجدت ّأن الطريقة األكرث فعالية ملغادرة املنظامت الدولية غري الحكومية للمنطقة.
للحفاظ عىل عالقة تعاونية بني الالجئني واملجتمعات املضيفة
تكمن يف اشتامل الربامج اإلنسانية لتلك املجتمعات املضيفة.
فاملنطقة الرشقية يف الكامريون ،مث ًال ،معروف أنها «املقاطعة
ً
املنس ّية» نظراً لقلة مواردها ولقلة املساعدات اإلمنائية التي تلقتها واإلضــافــة إىل إفــادة املتلقني املستهدفني رصاحــة (الالجئون
مقارنة باألقاليم األخرى يف البالد .لكنَّ األغذية واآلبار واملراحيض واملجتمعات املضيفة)ُ ،تفيد املوارد الدولية املواطنني الكامريونيني
واملراكز الصحية التي توفرها املنظامت غري الحكومية لالجئني ضمن مستويات متعددة .ويف الوقت الذي نق ّيم فيه فعالية منهج
وللكامريونيني عىل ح ٍّد سواء تساعد يف حث املجتمعات املحلية دمج الالجئني يف املجتمعات املضيفة ،علينا أن نضع باالعتبار تلك
املهجرين من أفريقيا الوسطى.
التأثريات ذات النطاق األوسع والتي عاد ًة ما يكون االعرتاف بها
عىل االنفتاح عىل ّ
أقل من غريها.
يتبي إثبات فعالية تلك الجهود املبذولة لتسهيل
وميكن أن ّ
االندماج يف خيبة األمل التي عرب عنها الوفد املحيل لوزارة األمن وميكن أن يؤدي بنا النظر إىل األشكال املختلفة لألزمات إىل إعادة
الوطني .فموظفو األمن يشعرون أنه من الرضوري وجود متابعة تأطري أسئلتنا حول االستجابات املتعلقة باألزمات :ما املناهج التي
دقيقة ملعرفة من هو الالجئ ومن هو املواطن العادي يك يؤدّوا يتّبعها نظام الالجئني للتعامل مع األزمات ذات النطاق األصغر،
واجباتهم عىل أكمل وجه .ومع ذلك ،يواجه هؤالء املوظفون مثل :األزمة يف رشق الكامريون؟ وما الفرص املتاحة يف تلك األوضاع
صعوبة يف التفريق بني االثنني .لكنَّ ما يراه موظفو األمن عائقاً قد لوضع خططٍ ملساعدة الالجئني؟ وكيف لنا أن نفهم تأثريات خطط
يكون نجاحاً بالنسبة للمنظامت اإلنسانية :ذلك ّأن الجئي إفريقيا املساعدة خارج النطاق اإلنساين؟ فعند إثارة تلك التساؤالت
الوسطى أصبحوا مستقلني ومكتفني ذاتياً وأصبح من الصعب باإلضافة إىل وجهات نظ ٍر أخرى يصبح بإمكان قضية الكامريون
أن تساهم يف فهم العمل اإلنساين الحديث .ومن الجدير بنا أيضاً
التفريق بينهم وبني املجتمعات الكامريونية املضيفة.
النظر يف املناطق األخرى التي ميكن تطبيق ذلك النموذج فيها
بناء القدرات واإلمناء
بنجاح.
ً
مي ِّثل تدفق املوارد الدولية أيضا فرصة مهمة للكامريون يك تعزز
تنميتها الوطنية .فإضافةللمساهامت يف البنية التحتية ،هناك تخرجت آنجيال بيوتل  acbutel@gmail.comمن كلية
تأثريات أخرى ولو كان إدراكها أقل .وبينام ال ُي َع ّد بناء القدرات ماكاليسرت بعد دراستها لعلم اإلنسان ،وتعمل اآلن مساعدة يف
للمهنيني الكامريونيني ،عىل سبيل املثال ،من النتائج املخطط لها البحث املتعلق مبرشوع «املشاركة متعددة العقائد يف املجال
لالستجابة اإلنسانيةّ ،
توظف املنظامت غري الحكومية التي تعمل العام» يف جامعة مينيسوتا.
بفرص للتطوير
يف املنطقة الرشقية موظفني كامريونيني وتزودهم ٍ

