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الحامية املجتمعية بقيادة الالجئني :إعادة رسم تصور مساعدة الالجئني
إيڨان إيستون-كاالبريا وكايت بينكوك

هجرين ،وسيساعد إدراك
متثل املساعدة التي يقدمها الالجئ إىل الالجئ دوراً محورياً يف حياة كثري من ا ُمل َّ
هذه الحقيقة إعادة رسم التصورات حول الطرق التي ميكن أن تكون أكرث استدامة ومتكيناً.
عادة ما يشري مصطلح ‘الحامية االجتامعية’ إىل الربامج والسياسات
التي تهدف إىل خفض الفقر واالستضعاف واملخاطر التي قد
يواجهها السكان .وعادة ما تكون هذه الربامج عبارة عن مبادرات
تقودها الحكومة .لكن استخدام املصطلح أصبح أكرث شيوعاً يف
التنمية الدولية ،إذ يسعى الفاعلون الدوليون جاهدين لرفع الفقر
بالتعاون مع الدول أو يف غيابها.
وتضم الحامية االجتامعية لالجئني أيضاً الجهود التي تبذلها
مجتمعات الالجئني أنفسهم يف تحقيق الدعم الذايت .ويكشف
بحثنا يف أوغندا وكينيا 1عن الطرق التي يعمل بها الالجئون يف توفري
الدعم والحامية واملنارصة وتغيري األفاق املستقبلية ملجتمعاتهم.
ويتضمن هذا النوع من املساعدات التي نطلق عليها اصطالحاً
عبارة ‘الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني’ النشاطات التي تتصدى
ملشكالت الضعف ،وذلك عن طريق توفري عدة خدمات مثل
الغذاء ،واملأوى ،والتعليم ،والرعاية الصحية ،لكنها أيضاً تتضمن
املنارصة ،وما ينتج عن ذلك من تغريات يف البنى املحلية والدولية
مثل القوانني واملنظومات اإلنسانية التي قد تكون حجر عرثة أمام
وصول الالجئني إىل تلك الخدمات بدالً من أن تساعدهم يف ذلك.

الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني

عادة مايفرتض الفاعلون اإلنسانيون َّأن الحامية االجتامعية يف كل
من كينيا وأوغندا تقع بالكامل ضمن سيطرة الحكومة ومبادراتها،
وضمن املؤسسات االجتامعية والفاعليني من منظامت املجتمع
املدين .لكنَّ هذا االفرتاض فيه إشكالية كبرية جداً إذ يقوده تصور
غري صحيح بأن الالجئني عبارة عن متلقني سلبيني للمساعدة
وخاملني .ورغم تزايد الرتكيز يف البحوث ،وصناعة السياسات
الخاصة بالالجئني من أجل االعرتاف بقدرات الالجئني والتأكيد
عليها ،ما زالت الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني دون املستوى
املطلوب يف االستقصاء والبحث يف الدوائر األكادميية ولدى صانعي
السياسات واملزاولني.

عدم وجود هذا االعرتاف أصال كل ذلك ميثل عائقاً أمام قدرة
الالجئ الفردي عىل تحقيق ‘االعتامد عىل الذات’ .وملواجهة هذا
التحدي ،ظهرت مجموعات رسمية وغري رسمية ومنظامت أخرى
يقودها الالجئون من أجل أن تقدم طرقاً أخرى بني الالجئني ليك
يعتمدوا عىل شبكات املساعدة ويساهموا بها فيام يتجاوز الطرق
املحدودة التي تقدمها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ورشكاؤها .وتبني من خالل بحثنا يف كينيا وأوغندا أن
منظومات املساعدة هذه ميكن تنظيمها عىل أسس قبلية وعرقية
أو قومية لتحقيق التضامن ،ومثال تلك املنظامت منظمة مجتمع
بانيامولنجي يف نريويب ،وجمعية الجالية الصومالية يف كامباال ،وقد
تكون أيضاً دينية يف أصلها مبشاركة املساجد والكنائس يف املدينتني
يف مساعدة عائالت الالجئني.
وإضاف ًة إىل املنظامت غري املعتمدة عىل الدين أو الثقافة هناك أيضاً
املنظامت الرسمية وغري الرسمية القامئة عىل املجتمعات املحلية
التي أسسها الالجئون أنفسهم .وتتخذ هذه املنظامت أشكاالً
مختلفة ،وبعضها يحقق الرتابط فيام بينها مع الشبكات الدينية،
والثقافية غري الرسمية للدعم التي وصفناها أنفاً .ويف نريويب ،تقدم
الرشكات االجتامعية التي يقودها الالجئون مثل الأفريكانا التدريب
لكل من الالجئني واملواطنني املحلني يف مجاالت الفنون ،والحياكة ثم
تعيد استثامر ريع مبيعات منتجاتهم يف مرشوعات تهدف إىل دعم
األطفال املستضعفني من املجتمع املحيل ومجتمع الالجئني ،وتقدم
لهم رسوم التحاقهم يف املدرسة .أما منظمة يورايز ( )URISEيف
كمباال فتقدم أيضا التدريب للشباب مبا يف ذلك التصميم الغرايف
والطباعة عىل القمصان واملوسيقى ،وتسجيل الفيديو ،ومحو األمية
الحاسوبية بهدف رفدهم باملهارات الرضورية لدعم أنفسهم وبناء
مستقبل أفضل لهم .وهناك مجموعات أخرى مثل ريفيوجي كري
( )RefugeeCareيف نريويب تركز عىل توزيع الغذاء ،واملالبس
لالجئني املحتاجني .وهناك منظامت أخرى مثل كوبسيه ()Kobciye
يف نريويب ،وأمل من أجل الالجئني يف العمل (Hope for Refugees
 )in Actionيف كمباال ممن ُتش ِّغل املدخرات وتقرض الجمعيات
التعاونية والربامج التدريبية عىل األعامل لتمكن األعضاء من بدء
خططهم املولدة للدخل.

ومبا َّأن الالجئني يف املناطق الحرضية ال يحصلون عىل يشء من
رضورات الحياة األساسية كالغذاء واملأوى ،عليهم أن يبحثوا عن
طرق تضمن لهم االعتامد عىل أنفسهم .لكن املنافسة ضمن
االقتصادات املحلية والتمييز و عدم القدرة عىل الحصول عىل ومن املجموعات األخرى مجموعة توكل ( ،)Tawakalوصندوق
ترصيحات العمل ومحدودية االعرتاف باملؤهالت األجنبية أو إنقاذ العامل ( )Save World Trustيف نــرويب إذ توفر تلك

نرشة الهجرة القرسية 58

الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني

يونيو/حزيران 2018

املجموعات الخدمات االستشارية وخدمات الصدمات النفسية
لالجئني (وعىل األخص منهم النساء الالجئات) ممن يواجهون
تحديات كبرية يف التغلب عىل الصدمات التي عانوا منها ،والتغلب
عىل املشكالت الصحية العقلية .وهناك من املنظامت من تركز
عىل النشاط السيايس مثل :نشطاء جنوب السودان الذين يعملون
يف مختلف أنحاء كمباال ،ونريويب للتنسيق من أجل نشاطات بناء
السالم يف بالدهم األصلية ،وهناك أيضاً اتحاد الكونغوليني يف
الخارج الذي يسعى إىل تغيري صورة بالده ومنارصة إنهاء الحرب.
ومتثل هذه النشاطات حامية اجتامعية تتجاوز املستوى الفردي؛
ألن تحسني أمن البالد األصيل ميكن الالجئني من العودة إليها طوعاً،
وي ِّكن من تعزيز جهود بناء السالم ،وكذلك جهود املنارصة تركز
َُ
يف الغالب عىل بناء الخدمات االجتامعية الوطنية أو إعادة بنائها.
وحتى ضمن املخيامت والتجمعات (حيث تقدم املساعدات
الرسمية ويسهل الوصول إليها) يبحث الالجئون عن طرقهم يف
دعم أنفسهم ودعم مجتمعاتهم .فهناك واحدة من املنظامت
املجتمعية يف تجمع ناكيفايل التي تعتمد عىل املهارات املهنية
لطبيب ومحام ،وكالهام الجئان ،وذلك ملعالجة األفراد من املثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر وثنائيي الجنس
(إل جي يب يت آي) يف بيوتهم يف الليل من أجل مساعدتهم بتغلب
وصمة العار التي قد تلحق بهم إذا ما ذهبوا إىل العيادات يف
املخيم .ونظراً ألن املثلية الجنسية من القضايا املحظورة قانوناً
يف أوغندا ،ومبا أن العيادة يف املخيم تضم كوادر أوغنديني ،يقع
الخطر عىل الـ (إل جي يب يت آي) من ناحية التمييز ضدهم ،ورمبا
يتعرضون لالضطهاد إذا ما عرفوا بأنهم كذلك ،وهنا تأيت هذه
املنظمة املجتمعية لتسد فجوة مهمة جداً يف تقديم املساعدة
إلحــدى املجموعات املهمشة من الالجئني .وتــدرب مؤسسة
واكايت ( )Wakati Foundationالشباب غري الناشطني يف مجال
اإلنشاءات للمساعدة يف بناء البيوت للعائالت املستضعفة ممن
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كانوا ينامون تحت البطانيات البالستيكية .وهناك أيضاً مجموعات
نسوية صومالية غري رسمية ترحب بالواصلني الجدد وتعرض عليهم
الطعام واملــأوى واملحبة والود عندما تكون مكاتب املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مغلقة.
وقد أخربنا كثري من الالجئني َّأن مقدمي املساعدات الرسمية عادة
ما يكونون أخر مالذ لهم عندما يحتاجون إىل يشء ما .ففي كل
من كينيا وأوغندا ترتاكم القضايا الكبرية لدى الهيئات املتعلقة
بالالجئني وذلك مام يجعل الالجئني يحجمون عن السعي للحصول
عىل الخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية ،كام َّأن لالجئني
مخاوفهم إزاء قضية الفساد .وهناك أيضاً الصفة الحيادية التي
اتسم بها االستثامر يف مستقبل الالجئني بل مل يكن هناك استثامر
حقيقي يف هذا املجال ،وقد ربط املستجيبون للدراسة بني تلك
الصفة وخدمات الجهات الرسمية ووصفوها بأ َّنها عوامل رئيسية
مؤثرة تدفعهم نحو تفضيل املجموعات الصغرية واملحلية .فهؤالء
الالجئون يتسلمون املساعدة من األشخاص الذين يعرفونهم،
وغالباً ما يؤدي ذلك إىل تعزيز العالقات فيام بينهم فتتجاوز حدود
مقدم األعامل الخريية ومتسلمها.

تحسني الدعم للحامية االجتامعية بقيادة الالجئني

هناك جهودٌ تبذل يف الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني وتدعمها
التمويالت من الجهات الدولية ،فمنذ عام  ،2009عىل سبيل املثال،
استخدمت املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني صندوقها
الخاص بالحامية االجتامعية لتقدم املنح الصغرية للمرشوعات التي
ينظر الالجئون إليها ويتصورونها وينفذونها بأنفسهم ،وهي تسمى
مرشوعات املساعدة الذاتية لالجئني .وغالباً ما واجهت املنظامت
غري الحكومية العاملة مع املجتمعات الالجئني انتقادات عىل
بسط زيادة عن اللزومَّ ،
وأن
أساس َّأن فهمها لهذه املجتمعات ُم َّ
ً
ذلك ينفصل انفصاالً كبرياً عن السياقات األوسع نطاقا التاريخية
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /فريدريك نوي

هؤالء الالجئني البورونديني الشباب يف قرية كاشوجوا ،أوغندا ،هم أعضاء يف جمعية الالجئني املوهوبني األيتام“ .نحن نتحدث اإلنجليزية ونصنع السالل والقبعات ونغني معاً ومنارس الرياضة معاً .نحن عائلة اآلن.
نحسن من حياتنا جميعاً”.
نبيع ما نصنع ونتشارك مبا نكسب مع الجميع .يف كريوندي ،يقول املثل الشعبي ’إذا عملنا معاً نستطيع أن ِّ
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منها واإلقليمية والوطنية .وبتحسني مستوى فهم السياقات التي
تحدث بها نشاطات الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني ،تصبح
الصورة أوضح من ناحية الرشوط والظروف التي ُتَ ِّكن الجهات
الفاعلة الخارجية من أن تقدم الدعم األفضل واألكرث كفاءة أو
املشاركة مع الالجئني أنفسهم.
وأشار البعض من هذه املجموعات إىل بعض التحديات األساسية
التي واجهتهم ،ووصفوا َّأن أهم واحد منها هو عدم القدرة عىل
عقد الرشاكات مع الجهات الفاعلة األكرث قوة ونفوذاً ،تلك التي
ميكنها أن تقدم التمويل والتدريب للمجموعات إلعطائها الفرص
للنمو وزيادة األثر واالستدامة .فتأسيس الرشاكات بدالً من دعوة
الالجئني للمشاركة يف تنفيذ الربامج ا ُملح َّددة ُمس َّبقاً أو الحشد لها
يعني أن الفاعلني يف مجال الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني
ميكنهم أن يحافظوا عىل الخصائص املطلوبة لتجعلهم يف وضع
أفضل للوصول إىل املجتمعات الفقرية.
وباإلضافة إىل فهم متى وأين ميكن أن تقدم الرشاكة التمكني
املطلوب ،من املهم أن نالحظ أهمية تأسيس أجندة الحامية
االجتامعية التحويلية التي ال تتوقف عند حامية الناس أنفسهم
من املخاطر املرتبطة بالفقر ،بل تتعدى ذلك لتواجه األسباب
الهيكلية للفقر ،وكل ذلك يتطلب عم ًال متامسكاً .وميكن تلمس
هذه الحاجة للتضامن من خالل بناء اتحادات املنظامت
بقيادة الالجئني فضمن إطار االتحاد ،ميكن للمنظامت األعضاء
أن تتصدى لقضايا مشرتكة فيام بينها .ومن حيث املبدأ ميكن
للشبكات أن تكون طريقة لتبادل الخربات واملعارف ،وأن ‘تشكل
رافعة’ لتقوية املنظامت األقل رسوخاً .ثم ال بد من تعزيز
الشبكات َّ
ألن ذلك يجعل املنظامت التي يقودها الالجئون
َّ
أكرث ظهوراً ،ورسمية ،كام أنها قــادرة عىل فتح قنوات عدة
للمنارصة .ومع َّأن هذه الجهود الرامية إىل الرتويج للتضامن يف
كامباال ونريويب ما زالت قيد التنفيذ ،يصعب تحقيق التامسك
االسرتاتيجية لعدة أسباب أهمها انعدام الثقة إذ تنتاب الالجئني
ٌ
شكوك حول رشكاء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
َّ
الالجئني والرشكاء التشغيليني وأن هؤالء الرشكاء قد يستخدموا
أفكار املنظامت بقيادة الالجئني ألنفسهم ومصلحتهم ،وال يشء
كثري ميكن لتلك املنظامت أن تفعله إليقاف ذلك التفكري .وهذا
ما يجعل املنظامت التي يقودها الالجئون أقل مي ًال ملخاطبة
املنظامت الوطنية والدولية حتى لو كانت هذه املنظامت من
ناحية النظرية عىل األقل مصدراً محتم ًال للتمويل أو غري ذلك
من املساعدات .وانعدام الثقة هذا ال يساهم فحسب يف العزلة
التي غالباً ما تعمل فيها املنظامت بقيادة الالجئني ،بل مينع أيضاً
حصولهم عىل الفرص من أجل رفع وعي الجهات األخرى حول
وجود هذا النوع من الحامية االجتامعية ،وأهميته.
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وهناك أيضاً خط ٌر أخر يتمثل يف أن املنظامت الدولية تنظر
ٌ
طريقة
لنشاطات الحامية االجتامعية بقيادة الالجئني عىل أنها
للتوفري املايل ،وذلك عن طريق تحويل العمل إىل املنظامت األخرى
(حتى لو كانت تلك املنظامت دون املستوى املطلوب من املوارد)
وبالنتيجة يقع خطر انخفاض جودة املساعدات .وعىل املنظامت
الدولية والرشكاء املحليني أن يبقوا عىل علم بقضايا عدم املساواة
املوجودة بني مختلف أشكال املساعدات التنظيمية ،ويجب عليهم
أن يتخذوا اإلجراءات والخطوات الالزمة لضامن تقديم الدعم
املناسب للعمل الحيوي لالجئني وتقديره.
ويف بحثنا هذا نتحدى الفكرة التي تقول ّإن املنظامت التي يقودها
الالجئون إمنا هي جهات فاعلة هامشية ،بل نقول إ َّنها محورية يف
حياة كثري من ا ُمله ََّجرين .وال ينحرص دور الالجئني يف توفري شبكات
األمان القامئة عىل املجتمعات املحلية فحسب ،بل تقدم أيضاً فرصاً
حقيقية إلحداث التغيري يف وضع مجتمعات الالجئني إضاف ًة إىل
وجودها كجهات فاعلة لتقديم املساعدات .لكنَّ كفاءة الحامية
االجتامعية بقيادة الالجئني ال ميكن ضامنها إال إذا استمر الالجئون
أنفسهم بقيادتها عىل اعتبار أنهم أفضل الجهات املوجودة يف
موقف يسمح لها بفهم هذه الحاجات أص ًال .أما الذين يفكرون
يف املشاركة مع املنظامت التي يقودها الالجئون فالبد لهم أن
يحافظوا عىل القرب الذي ينتهجه الالجئون مع األشخاص الذين
يحتاجون للمساعدات ،ويجب عىل تلك املنظامت أن تقدر هذا
الوضع التقاريب ،وإال فإنها سوف تخاطر يف فقدان ما يجعلها أص ًال
جهات فاعلة مهمة ضمن منظومة املساعدات اإلنسانية الدولية
يف املقام األول.
إيڨان إيستون-كاالبريا

evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk
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مسؤولة بحوث

مركز دراسات الالجئني ،قسم التنمية الدولية يف جامعة أكسفورد

http://bit.ly/RSC-TheGlobalGoverned
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’and Assistance
(العامل املحوكم؟ الالجئون بصفتهم مقدمون للحامية االجتامعية واملساعدات) ضمن
مرشوع ممول من  ESRC-AHRCيسعى إىل توثيق النشاطات وفهمها يف أكرث من ستني
مبادرة بقيادة الالجئني عرب املناطق الحرضية (نريويب وكامباال) والتجمعات (ناكيڨايل)
واملخيامت (كاكوما) .املرشوع بقيادة الباحث الرئييس الربوفيسور أليكساندر بيتس.

