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َنْفُع َفرِْض املساعدات: ِعرفاُن بالفضل من مشوع قانون الالجئني
كرِس دوَلن

بعد عشين عاماً من مشاركة باربارا هاريل-بوند يف تأسيس منظمة مشوع قانون الالجئني بأوغندا، ينظر 
مدير املنظمة اليوَم يف اإلرث الدائم للمبادئ التي يف كلِّ جانب من جوانب كتابها.  

يسعدين أن تتاح يل هذه الفرصة ليك أذكر فيها ما أؤكد به الدور 
وعضوة  شخصية  مرشدة  بصفتها  هاريل-بوند  لباربارا  املحوري 
مؤسسة لواحد من امليادين التي متد الجسور بني الدراسة والعمل 
الناشط واملامرسة وكذلك بصفتها ممن شارك يف تأسيس مرشوع 
قانون الالجئني يف عام 1999 وهو مرشوع تواصل مجتمعي لكلية 
منها  مقالتي  أكتب  التي  أوغندا  يف  ماكرييري  جامعة  يف  القانون 

اآلن. 

الطارئة لالجئني  - املساعدات  وقد يكون كتاب فرض املساعدات 
العمل املكتوب األكرث شهرة لهاريل بوند بل هو الذي يفرض نفسه 
بقوة عىل القارئ بفضل محتواه الغزير الذي ُيبنيِّ أهمية البيانات 
والتحليل ومجاالت التعقيدات والتعاون واإلقرار باإلنجازات. واآلن 
يسرتعي  الالجئني،  قانون  تأسيس مرشوع  من  عقدين  مرور  بعد 
بصفته  الالجئني  قانون  مــرشوع  يف  والتأمل  التفكري  منا  األمــر 
العاملي ودوره يف توضيح  الجنوب  مؤسسة قامئة يف منطقة دول 
بعض املبادئ والرسائل التي انطوى عليها كتاب فرض املساعدات. 
وعندما أحلل ما يرتدد صداه يف ذهني وما سعينا إىل توضيحه يف 

السنوات التالية للكتاب، تظهر أمامي سبعة أمور. 

الالجئني وغريهم من  أنَّ  يشء آخر، علينا أن نفهم  وقبل أي  أوالً 
رين قرساً هم جهات فاعلة وأصحاب مصلحة معنيون، وأنَّهم  امُلهجَّ
الخطاب عند  البالغية يف  الطنانة واألساليب  التعبريات  بعيداً عن 
الحديث عنهم كام الحال عند استخدام عبارات من قبيل ‘االعتامد 
عىل الذات’، قد يكونوا يف حاجة إىل املساعدة أو قد يبدون رغبتهم 
إىل مساعدات  يحتاجون  ال  قد  أنَّهم  إالَّ  املساعدة  بالحصول عىل 

ُتفرَُض عليهم فرضاً أو قد ال يرغبون فيها. 

الدعم، وإذا  يشء من  به تقديم  إذا كنت يف وضع ميكنك  وثانياً، 
االستعداد  فعليك  والسيايس،  االجتامعي  بالتغري  ملتزماً  كنت 
للمشاركة يف عملية تحتاج إىل نفس عميق. وهذا ما رضبت باربارا 
عام  يف  طالباً  كنت  عندما  عنها  سمعت  ما  أول  وكان  به.  املثل 
الالجئني  لدراسات  الصيفي  الربنامج  يف  قابلتها شخصياً  ثم   1991
عام  يف  املبارش  إرشافها  تحت  أعمل  أصبحت  ثم   ،1994 عام  يف 
1996. وكانت مشاركة يف معهد ماكرييري للبحوث االجتامعية يف 
عامي 1998-1999. واستضافتني يف بيتها عندما كانت يف الجامعة 
األمريكية يف القاهر يف أوائل العقد األول من القرن الحايل. ويف كل 

ملا  مطابقاً  مكتبها  فكان  ذاتها  بالطريقة  عملها  مكان  أُِعدَّ  مكان، 
تعودت عليه يف السابق ومل يختلف كذلك يشء يف مزاجها وروحها. 
ويشهد ذلك عندي لقدرتها الفريدة يف التكيف مع السياق الذي 
الشواغل  ثبات  عىل  نفسه  الوقت  يف  محافظتها  مع  فيه  تعمل 

واملقاربات الرئيسية. 

وثالثاً، متكنت باربارا من قول الحقيقة ألصحاب الشأن يف السلطة 
الناس  مع  مثمرة  عالقات  عىل  نفسه  الوقت  يف  محافظتها  مع 
واملؤسسات الذين تحدثت إليهم. ويعيدنا ذلك إىل مسألة النفس 
العميق الذي ذكرته آنفاً، فعندما يكون أصحاب السلطة والنفوذ، 
الوطنية  البريوقراطية  املؤسسات  يف  هو  من  منهم  األخص  وعىل 
يجب  الحياة،  مدى  السلطة  عىل  يستحوذون  ممن  والدولية، 
انتهاج عناٍد مختلف  أولئك األشخاص  يتوىل دور تحدي  عىل من 

بالتوازي مع صالبة املذكورين. 

وهنا تظهر مسألة العالقات التي تقيمها مع أشخاص ومؤسسات ال 
تتفق بالرضورة معهم، فتلك العالقات هي مفتاح الحياة بالنسبة 
ملا أنظر إليه عىل أنَّه املبدأ الرابع الذي يتجسد يف أعامل باربارا، 
وهو تحديداً محورية األطر العامة للقوانني والسياسات الرضورية 
ال  مثمرة،  عمل  عالقة  إقامة  ودون  الواجبات.  أصحاب  ملساءلة 
مجال ملساءلة الحكومة إزاء نص القانون يف دستورها أو قانونها وال 
ميكن دفع منظمة متعددة األطراف للوفاء بالوعود التي قطعتها 
سبيل  عىل  هنا  ببايل  )ويخطر  سياساتها  مواقف  يف  أنفسها  عىل 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  سياسة  املثال 
حول بدائل املخيامت(. لكنَّني إن قلت إنني تعلمت مبدءاً واحداً 
من باربارا، فرمبا هو أنَّ مثل تلك العالقات ليست من العالقات 
التي ميكن تحقيقها مبارشة، وهنا يأيت املبدء الخامس وهو أنَّه إن 
غابت مساحة العمل اليوم أو إن كانت املساحات املتاحة ليست 

كام ينبغي، فعليك إذن أن ُتنِشئ مساحات جديدة. 

يف  البتة  يجد صعوبة  لن  املهنية  باربارا  حياة  لع عىل سرية  وامُلطَّ
مثال  من  فامذا  املبدأ،  ذلك  تجسد  التي  العظيمة  األمثلة  تقفي 
)مركز  الالجئني  دراسات  برنامج  تأسيس  يف  مشاركتها  من  أوضح 
وتأسيسها  أكسفورد،  جامعة  ضمن  حالياً(  الالجئني  دراســات 
للمجلس الدويل للبحوث واالستشارات الذي أصبح فيام بعد ُيعرَف 
بالجمعية الدولية لدراسة الهجرة القرسية، ومشاركتها يف تأسيس 
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يف  الالجئني  مساعدات  برنامج  ثمَّ  ومن  الالجئني  قانون  مرشوع 
لذلك  الدويل  الربنامج  ثم  مر  ومقره  األوسط  والرشق  أفريقيا 
الغرض )سابقاً يف اململكة املتحدة( وشبكة املساعدات القانونية 
لالجئني الجنوب وموقع برنامج الحقوق يف املنفى عىل اإلنرتنت. 
كل جهد من تلك الجهود كان أساسياً من ناحية أنَّه أنشأ مساحة 
مل يسبق وجودها من قبل، ومل يكن ذلك مجرد زيادة عدد يف 
الراهن  الوضع  أنَّه مثَّل نقلة تحولية يف  إالَّ  الجديدة  املؤسسات 
والعمل  للمامرسة  ناشئ  جديد  ميدان  معطيات  تعريف  وأعاد 

األكادميي. 

ثم إنَّ مركز دراسات الالجئني، يف أوىل أيامه بعد التأسيس، أخذ 
عىل عاتقه نقل الهموم التي تشغل واقع الحال يف العامل لتصبح 
الناس  بنظر كثري من  التي كانت متثل  الجامعة  يف صلب رسالة 
برجاً عاجياً وحالًة من االنفصام عن الواقع. وها هو قسم املصادر 
ما  مقتنيات  يف  مثيل  لها  يضاهي  ال  قاعدة  أرىس  قد  املركز  يف 
إىل  تاريخها  يعود  التي  الرمادية  والدراسات  باألدبيات  ى  ُيسمَّ
يف  قرب  عن  النظر  يف  الباحثني  تساعد  اإلنرتنت،  حقبة  قبل  ما 
شبكة  نرشة  تأسيس  ذلك  تبع  ثم  الفضىل،  اإلنسانية  املامرسات 
مشاركة الالجئني اإلخبارية التي أصبحت فيام بعد نرشة الهجرة 
القرسية، لتؤدي ذلك الغرض نفسه. وكال النتاجني مثَّال تحدياً أمام 
األساسية  القيمة  أنَّ  قبل من  األكادمييني من  افرتضته جموع  ما 
َمة. للمعلومات ال ميكن أن ُترَجى إال يف املجالت األكادميية امُلحكَّ

ومن الجمعية الدولية لدراسة الهجرة القرسية، تعلمت شخصياً 
لديه  من  تجمع  التي  والدورية  الرسمية  اللقاءات  عقد  أهمية 
وتطوير  الدراسة  حقل  تعريف  يف  املساعدة  تقديم  يف  اهتامم 
املعارف املتصلة به ضمن إطار مؤسيس وجمع مكنز من األعامل 
الفكرية يف املجال. وهنا مجدداً نجد مرشوع قانون الالجئني )الذي 
القانونية  املساعدة  تقديم  وإمكانية  أهمية  توضيح  إىل  يهدف 
لالجئني يف دول الشامل العاملي( الذي أنشأت باربارا من خالله 
مجدداً فضاًء مل يسبق له مثيل. وأكرث من ذلك ما حدث يف أوغندا 
التسعينيات  أواخر  يف  حتى  فأوغندا  الفضاء،  لذلك  تطبيق  من 
كانت قد حظيت بسمعة طيبة لكرم سياساتها املرحبة بالالجئني، 
ومع ذلك تحدثت باربارة إىل السلطات هناك وأخربتهم بالحقيقة 
وهي أنَّ األطر العامة وإن كانت جيدة، مل ُترَتَجم كام ينبغي يف 
املامرسة العملية. فهي بذلك قرعت جرس الذاكرة يف أذهاننا بأن 

ال نأخذ األمور عىل أنها حقيقة من النظرة األوىل لها. 

يتجاوز  مغزى  الالجئني  قانون  مرشوع  لتأسيس  كان  وسادساً، 
الوقت  يف  املرشوع  انطوى  بل  للسلطات.  الحقيقة  إخبار  مجرد 
ال  متجسدة مبطلب:  أفعال  إىل  األقوال  ترجمة  عىل  أيضاً  نفسه 
بناء  كان  باربارة،  فعند  الحلول.  م  قدِّ بل  النقد  بتوجيه  تكتِف 

القدرات املحلية للتصدي للتحديات العاملية جزءاً ال يتجزأ من 
‘امُلواِطَنة  مفهوم  بنفسها  دت  جسَّ ما  وكثرياً  القادمة.  املرحلة 
العاملية’ إذ مل يكن مغزاها وال ُهويَّتها مقيدتني مبكان والتها، 
ومل تكن قط متجاهلة للمخاطر التي تظهر عندما ال يكون من 
العاملي’.  ‘املواطن  فكرة  إىل  يتحولون  ممن  القليل  إال  الناس 
أنَّه  عىل  املساعدات  فرض  كتاب  نقرأ  أن  لنا  ميكن  وبالفعل، 

عمل يستكشف التحديات التي تواجه القطاع اإلنساين. 

وسابعاً، وأخرياً، يقودين كل ما ذكرت إىل تبني حقيقة هي أنَّ 
املرء إذا أراد بناء الفضاءات، فال ميكنه فعل ذلك لوحده. وال 
منا  أدل عىل ذلك من الفضاءات التي أنشأتها وأشغلت كثرياً 
فجعلناها فضاءاتنا أيضاً، وذلك دليل عىل أهمية التعاون الذي 

يرتك إرثاً دامئاً خالل الناس.

مشوع قانون الالجئني: ترجمة 
مبادئ باربارا إىل أفعال

عرشون عاماً مضت مذ أسست باربارا مرشوع قانون الالجئني، 
املبادئ  هذه  إعامل  عىل  املرشوع  حرص  الحني،  ذلك  ومنذ 
وتفصيلها وتطويرها. فهل يحتاج الالجئون إىل مساعدة وهل 
يرغبون بالحصول عليها؟ ال شك يف أنَّ اإلجابة بنعم، وينطبق 
منوذج  بأّنها  كثرياً  إليها  ُينَظر  التي  أوغندا  عىل  حتى  األمر 
يحتذى به للدول املضيفة لالجئني. وهل يحتاج الالجئون إىل 
العون القانوين؟ ال شك يف ذلك. فحتى بعد مرور عرشين عاماً، 
ما زال املرشوع املنظمة الوحيدة التي تقدم التمثيل القانوين 
لالجئني يف املحاكم يف بلد تعج فيه آالف من منظامت املجتمع 
املدين. األمر الواضح اآلن أنَّ نوع العون القانوين الذي تصورته 
باربارا يف بداية األمر والذي أتحناه مبدئياً لالجئني الحرضيني يف 
كامپاال مل يكن سوى عنراً واحداً فقط يف االستجابة لحاجات 
انضممت  الــذي  الوقت  يف  الواقع،  ويف  دة.  املعقَّ الالجئني 
املحامون  كان   ،2006 عام  يف  الالجئني  قانون  مرشوع  إىل  به 
الذين مثَّلوا السواد األعظم من كوادر املرشوع يف ذلك الوقت 
يف  تلقوه  الذين  القانونيني  والتدريب  الدراسة  أنَّ  أدركوا  قد 
السابق مل مينحاهم القدرة الكافية لفهم التجارب التي مر بها 
املوكلون، ولذلك ُعنيِّ أول مستشار نفيس-اجتامعي للمرشوع. 
كانت  الذين  الالجئني  أنَّ  إدراك  زاد  املستشارين،  تعيني  وفور 
الدخل  مصدر  فقدان  نتيجة  أساسية  كبرية  حاجات  لديهم 
املبارش قد حملوا معهم آثاراً من العنف الجنيس املرتبط بالنِّزاع 
والتعذيب ومل يجدوا سبياًل للعالج املبارش منها دعك من تأخر 
العدلية  الخدمات  إىل  الوصول  كان  حني  ويف  االستجابة.  أمد 
للقضايا الدارجة من املسائل اإلشكالية، مل يكن هناك أصاًل أي 
طريقة للوصول إىل العدالة االنتقالية الرضورية للتصدي لألذى 

الذي لحق بهم يف املايض. 
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أال تشاؤون َمْنَح ِمْنَحٍة لتعينوا املبادرة العظيمة الشأن -أي نشة الهجرة القرسية- التي بدأتها باربارا؟

ان يف التجارب والخربات والدروس املستقاة والتوصيات،   فِمْنَحُتكم ستدعم مشاركًة سهلة باملجَّ
التي هي أسُّ تحسني الربامج والسياسات العامة واملقاربات يف العامل بأرسه.

دونكم كيف ُتِعنُي ِمْنَحتكم

 30£ سرُيِسل نسخاً من النرشة مطبوعًة إىل خمسة مخيامت لالجئني وإىل منظامت غري حكومية
          محليَّة وباحثني محليِّني 

 45£ سرُيِسل ثالثة أعداد من النرشة يف السنَّة إىل مثاين مكتبات وطنية 

 80£ سرُيِسل نسخاً من النرشة لُتوزَّع يف اجتامٍع تنسيقيٍّ يف نيجرييا 

ي عن نرشة الهجرة القرسية مثن دعم موقعها اإللكرتوين سنة واحدة  250£ سيؤدِّ

www.fmreview.org/ar/online-giving فمن شاء إرسال منحٍة يرجى أن ينظر

إْن أعاَنْتُكم أْعَاُل باربارا أو نرة الهجرة القرسية عى مرِّ السنني، فعىس أْن تدعموا التاسنا. 

وهذا التاريخ هو الذي متخض عنه عملية بناء الربامج املوضوعية 
بالوصول  الخاص  فربنامجنا  الالجئني.  قانون  مرشوع  يف  الحالية 
الالجئني  ويساعد  املبارشة  القانونية  الحاجات  يعالج  للعدالة 
اللغة  اإلنجليزية، وهي  اللغة  تعلم  )منذ عام 2007( يف  البالغني 
الرسمية ألوغندا، ليك يتمكنوا بأنفسهم من ‘التعبري عن حقوقهم’. 
والنفسية- العقلية  بالصحة  الخاص  برنامجنا  يعمل  وكذلك، 

االجتامعية مع األفراد واألزواج واألرس والعائالت ممن لهم عالقة 
املتأثرين  من  أو  خرباته  أو  املوكل  بوضع  مبارشة  غري  أو  مبارشة 
بها. وعندنا برنامج موضوعي ثالث هو الجندر والحياة الجنسية 
ويعكس الدور املحوري لتعرض الناس للعنف الجنيس يف قراراتهم 
بالهروب كام يقر بأنَّ هناك أعداد أكرب من الرجال املتأثرين تأثراً 
السائدة.  املامرسات  لنا  أكرث مام تصوره  العنف  مبثل هذا  مبارشاً 
وضمن ذلك الربنامج، يساعد منوذج ‘افحص ثم أحل ثم ادعم ثم 
وثِّق’ يف متكني الحصول عىل الرعاية الصحية الجندرية يف السياقات 
اإلنسانية. وكل علمنا الذي نقدمه إمنا يعززه موقعنا يف البالد إذ 
نحن املنظمة الوحيدة فيها التي ميثل الالجئون ثلث كوادرها من 

املوظفني. 

قائل  من  بد  ال  أم  للسلطات  الحقيقة  قول  مجرد  أيكفي  وأخرياً، 
رين قرساً هم أصحاب مصلحة  يعرف كيف يقولها؟ ومبا أنَّ املهجَّ
معنيني يف خربتهم ومستقبلهم، تأيت اإلجابة عىل الشطر الثاين من 
منظومات  أنَّ  إال  تحفظ.  أو  لتفكري  الحاجة  دون  بنعم  السؤال 
خربات  جوانب  من  كثرياً  متس  التي  والتَّعجيز  األفــواه  تكميم 
رين قرساً عن ‘ديارهم’ ليس من السهل التغلب عليها. ومن  املهجَّ
املتعلقة  باملوضوعات  االهتامم  إىل  الحاجة  تظهر  املنطلق  هذا 
التغيري االجتامعي. وكام  بكيفية استخدام وسائل اإلعالم إلحداث 
أنَّ تأسيس قسم املوارد يف مركز دراسات الالجئني لألدبيات الرمادية 

املاضية  العرش  السنوات  األكادميي، فقد ظهرت عرب  القالب  كرس 
القدرة عىل املشاركة من خالل وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية 
تحديد  ليصبح  الفعال  التواصل  لطبيعة  طة  امُلنمِّ القوالب  لتكرس 
الوسائل  تلك  باستخدام  التواصل  القدرة عىل  األشخاص من ذوي 
أم  فرضاً  ُتفرَض  الحلول  كانت  إذا  ملا  املحددة  السياسات  محور 
املاضية  الخمس  السنوات  الالجئني  قانون  أمىض مرشوع  وقد  ال. 
يف متكني الالجئني ومضيفيهم يف تطوير مهاراتهم يف املنارصة عن 
ع من نطاق تغطية األشخاص الذين  طريق مقاطع الفيديو ما وسَّ

لهم أصوات مسموعة.

بها  تأخذك  التي  للمسارات  حدود  ال  العجالة،  هذه  ُتبنّي  وكام 
رين  واملهجَّ القرسية  الهجرة  مع  املبادئ  عىل  املؤسسة  املشاركة 
تأسيس مرشوع  باربارا بذرة عندما شاركت يف  لقد زرعت  قرساً. 
أولوكا-أونياغو يف عام 1999،  الربوفيسور جو  الالجئني مع  قانون 
لتنبت نباتاً حسناً وتصبح شجرة تظلل أغصانها وفروعها فضاءات 
التحديات  حول  للتفكري  جديدة  وسباًل  جديدة  وقدرات  جديدة 
القدمية للهجرة القرسية. وال مبالغة إطالقاً يف التأكيد عىل البعد 
الكبري يف املساعدة الذي يقدمه كتاب فرض املساعدات يف توفري 

البذور إلثراء تلك العمليات.

كرِس دوَلن 
dir@refugeelawproject.org @drchrisdolan 

ُمِديُر مرشوع قانون الالجئني، وبروفيسوٌر زائٌر يف معهد إنكور 
ومعهد العدالة االنتقالية يف جامعة أولسرت، وباحٌث سابٌق يف 

 مركز دراسات الالجئني بني عامي 1996 و1997.  
 www.refugeelawproject.org 
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موظفتان يف الرشق األوسط من املجلس الرنويجي لالجئني

http://www.fmreview.org/ar/ethics
http://www.fmreview.org/ar/online-giving
mailto:dir@refugeelawproject.org
https://twitter.com/drchrisdolan?lang=en
http://www.refugeelawproject.org
https://twitter.com/refugeelawproj
ell3sf
FMR cc


