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ِوْجَهُة َنَظٍر ِمْحَورُها الالِجُئون
أنيتا فاُبس 

جزٌء من إرث باربارا هاريل-بوند هو صنعها مثااًل يحتذى به فيه مقاربة محورها الالجئون تقارب الهجرة 
القرسيَّة ودراسات الالجئني.

الكبري  امُلدرَّج  اكتظَّ   ،2001 عام  أوََّل  األربعاء  يوم  مساء  كان  ملَّا 
الحارضين  أكرث  وكان  اكتظاظاً.  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  يف 
نائبني عن الالجئني السودانيني والصوماليني واإلريرتيني واإلثيوبيني 
الحارضين  يف  وكان  القاهرة،  يف  عددهم  امُلــزَداُد  والسرياليونيني 
الالجئني،  شؤون  برعاية  واملشتغلني  األكادمييني  من  قليلة  جامعة 
جاؤوا ليستمعوا إىل مندوٍب من املفوضية السامية لألمم املتحدة 
الحامية مبر. واشتملت  بَعَمِلَها يف  يتكلم  الالجئني وهو  لشؤون 
سلسلة الحلقات الدراسية التي دارت هناك عىل عروض تقدميية 
متها يف الحلقات كل منظمة رئيسية بالقاهرة تعمل يف ميدان  قدَّ
كانت  التي  باربارا هاريل-بوند  أفكار  بنات  وكانت من  الالجئني، 
ت يف الصيف الذي سبق هذا الحدث إىل برنامج متعدد  قد انضمَّ
التخصصات يف الجامعة األمريكية بالقاهرة واسمه برنامج الهجرة 

القرسية ودراسات الالجئني، فكانت فيه أستاذًة زائرًة مميَّزة. 

يكون  أْن  ينبغي  أّنه  شديداً  اعتالجاً  باربارا  نفس  يف  يعتلج  كان 
عن  هاهنا  والكالم  محورها،  ويف  مبادرة  كل  صدر  يف  الالجئون 
تتداولها.  أو  ومعاناتهم  حياتهم  معلومات  ُترِبُز  التي  املبادرات 
وكثرياً ما كانت أسئلة الحارضين ووجهات نظرهم ُتْنِشُئ مصاعَب 
عويصًة يف طريق املشتغلني بالعمل اإلنساين الذين خاطبو حارضي 
الصومال  من  شابٌّ  سأل  فقد  أسبوع.  كلَّ  الدراسية  الحلقات 
ُتِعيُنَنا املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون  ُمْسَتيِئٌس: “لَِم ال 
الالجئون،  وشارك  هنا؟”  مخيَّاًم  لنا  ينصبون  ال  ولَِم  الالجئني؟ 
أسبوعاً بعد أسبوٍع، يف محاولتنا الجامعية أْن ندرك حال تهجريهم 

واستجابة الجمعيات اإلنسانية بالقاهرة لذلك. 

وكنت قد ُعيِّنُت ُمِديرَة برنامج الهجرة القرسية ودراسات الالجئني 
بعد دخول باربارا فيه ببضعة شهور. ومع أنني كنت طالبًة شابًَّة 
باربارا  عاملتني  فقد  األوىل،  وظيفتي  اإلنسان يف  علم  من طالب 
والتعليم  البحث  بني  التوفيق  يف  عليها  امُلعوَّل  الحليفة  معاملة 
الوضع  َج  أُخــرِ بحيث  إليها،  ُيْحَتاُج  حيث  إىل  املساعدة  وبسط 
الراهن عن مستقرِّه. ورسعان ما تعلَّمت أنَّ ذلك عنى إثارة أسئلٍة 
أوروبا  من  أغلبهم  يف  )وهم  الدوليني  املساعدين  وجه  يف  صعبٍة 
وشاميلِّ أمريكا( الذين كانوا قبل مجيِء باربارا إىل القاهرة وسطاء 
معارف يف تدبري ما يحتاج الالجئون إليه. ثم إنَّنا أعملنا متدربني 
اإلنساين  العمل  هيئات  من  النظام  امُلختلَّة  الشبكات  تقييم  يف 
لنا  وعامليه، وأعددنا تقاريَر، وكتبنا اقرتاحات ِمَنٍح للبحوث، وسجَّ

برنامج  يف  يدخلوا  حتى  الخارجية  وزارة  من  حكوميني  موظفني 
الدراسية  الحلقات  إىل  ودعونا  عندنا،  العليا  الدراسات  شهادة 
منا ذكرها آنفاً، ثم كام هو الحال يف كل ركن من  األسبوعية التي قدَّ

أركان عامل باربارا، بدأنا ُنِعنُي الالجئني إعانًة قانونية. 

كانتا  إذ  العجاب،  العجب  سنتني  أوَّل  يف  العمل  سري  يف  وكان 
والبريوقراطيَّة  املرية،  السياسية  البيئة  من  ُيِهمُّ  مبا  مشحونتان 
الجامعة  دِت  جدَّ وملَّا  العادية.  غري  باربارا  وشخصية  الجامعة،  يف 
إنَّه  الكلِّية  رئيس  يل  قال  وبينها،  بيني  العقد  بالقاهرة  األمريكية 
ارها األكسفورديني امُلميَّزين.  ين ‘جداَر حاميٍة’ بني الجامعة وزوَّ َيعدُّ
رها جدوَل أعامل  غري إنَّني مل أدرك أثر نفوذ بصرية باربارا يف تصوُّ
أنَّ  بعد  إال  األولويات  من  آراِئهم  سامع  يجعل  الالجئون  محوره 
تركت الجامعة ألنضمَّ إىل برنامج دراسات الالجئني بجامعة إيست 

لندن. 

س برنامج الهجرة القرسية ودراسات الالجئني مع خطوِط تفكرٍي  أسِّ
تدور حول الالجئني مبنية عىل األمنوذج الثاليث يف التعليم والبحث 
وبسط املساعدة إىل حيث ُيْحَتاُج إليها، ذلك األمنوذج الذي أنشأته 
اليوَم مركٌز ال  باربارا وزمالؤها يف برنامج دراسات الالجئني )وهو 
برنامج( بجامعة أكسفورد. وأثَّرت امليادين الثالثة بعضها يف بعٍض 
فكان لكل ميدان الفضل يف مناء اآلخر، وذلك مع تدريس باحثي 
الهجرة القرسية ودراسات الالجئني ووضعهم برامج بسط املساعدة 
إىل حيث ُيْحَتاُج إليها، واشرتاك الطالب يف بسط املساعدة إىل حيث 
ُيْحَتاُج إليها ويف إخراج البحوث، واشرتاك الالجئني من حيث هم 

ُمتعلِّمون وباحثون وُمعلِّمون. 

ولقد وجدنا طرائق مبدعة، وجريئة أحياناً، إلدراج ناٍس لهم خربة 
سابقة باللجوء يف برامجنا ومشاريعنا. فضمَّ الصفُّ األول من طالب 
الدراسات العليا فيام ضمَّ أربعة لهم خربة سابقة يف اللجوء، وذلك 
مبعونة مزيج من املنح الدراسية وفرص الجمع بني العمل والدراسة، 
ومن هؤالء الباحث املزاول لِِبْ ِنلِسن مورو، وعاملة اإلنسان أمرية 
وُقِبَل  للهجرة.  الدولية  املنظمة  يف  سابق  برامج  وموظف  أحمد، 
ل له خلفية سابقة يف اللجوء يف الدورات القصرية  كلُّ إنسان مؤهَّ
من  كثري  ى  وأدَّ زهيد.  بأجٍر  وذلك  للمحرتفني،  أجريناها  التي 
التغذية  دعم  كربنامج  شأٍن،  ذات  تدخالٍت  إىل  البحوث  مشاريع 
وبرنامج الرتبية الجنسية. ومع ازدياد املخاوف األمنية يف القاهرة، 
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السفر  بجوازات  االستعراف  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  طلبت 
الهوية، فصار َمن ال وثائق تثبت هويَّته عنده وَمن  أو ببطاقات 
الحلقات  أَجُل جواز سفره وهو منفيٌّ ممنوعاً من حضور  انتهى 
ر  الدراسية أو الورشات يف حرم الجامعة. وملَّا احتججنا بأنَّه ال ُيتصوَّ
أْن َتُحثَّ نشاطات برنامج الهجرة القرسية ودراسات الالجئني عىل 
فهٍم أوسَع للتهجري القرسي وقضايا الالجئني من غري إرشاك الالجئني 
يف ذلك، وجدنا مع مكتب األمن يف الجامعة ُسُباًل تغلَّبنا بها عىل 

مسألة دخول الالجئني إىل الجامعة. 

إعادة الصوغ وإعادة التََّمْحُوِر
ن َعِمَل هو وباربارا أو تأثَّر مبوقفها، ُطُرقاً إلدماج  وجد كثري منَّا، ممَّ
وجهات نظر الالجئني يف برامجنا ومشاريعنا، ومن ذلك التخطيط 
)أي  املحليَّة  الالجئني  ’ مع مجتمعات  اإلجرايئُّ ‘والبحث   ، التشاريكُّ
تعاونياً(،  صاً  ص املشكالت التي يحددها املجتمع املحيل تفحُّ تفحُّ
وصحيح  اللجوء.  يف  سابقة  خربة  لهم  الذي  للناس  دراسيٌة  وِمَنٌح 
والتدرُّب  والتدريس  البحوث  يف  الالجئني’  ‘ألصوات  إفساحنا  أنَّ 
يقصدوا  مل  الذين  أسالفنا،  زلَّة  نكرر  أننا  أخىش  لكنَّني  محموٌد، 
إصالَح  محاوالتهم  فَناِقُدوا  والجندر.  املرأة  دراسات  يف  وء،  السُّ
فيها  نساٍء  مزيد  بإدماج  الذكور  عليها  يسيطر  التي  املؤسسات 
-أي مقاربة ‘أضف نساًء وأِثر الحال’- مل يفعلوا إال القليل يف صدِّ 
االستمرار يف عدم املساواة بني الجنسني. وتعني هذه أنه بإضافة 
مزيد نساٍء إىل األماكن التي يسيطر عليها الذكور تتنبَّه الحكومة 

آخر  ويف  الوطني  الحوار  يف  الصدارة  إىل  الجندر  قضية  فتدفع 
املطاف يدخل عدد أكرث من النساء إىل مسالك املعيشة. 

الوطن  مفهوم  إنشاء  تعيد  واالنتقال  التهجري  من  املعاناة  إنَّ 
الذي يف ذهن املرء من أساسه. وإضافة مزيد  واملكان واالنتامء 
مع  ين،  للمستقرِّ سِة  املؤسَّ املؤسسات  إىل  الالجئني  أصوات  من 
تصري  وليك  هذه.  الجديدة  أحوالهم  تعالج  ال  شموالً،  أكرث  أنَّها 
‘املقاربة التي محورها الالجئون’ حقاً، ال بدَّ لنا من إعادة صوغ 
لني’؛ أي َمن لهم خربة سابقة  سياساتنا الساكنة حتَّى تتَِّسَع ‘للمتنقِّ
ت  الذين أدَّ الناس  البحوث عىل  اللجوء. وقد أجري كثري من  يف 
شبكات شتاتهم وُسُبل عيشهم العابرة للحدود الوطنية إىل تغيري 
وجهات النظر، فلم تعد ترى الهويَّة كام هي عليه اليوَم. ثم إنَّ 
توفري مناذج  أنَّ  إدراكنا  ا يف  هامَّ إسهاماً  أسهم  السياسات  تحليل 
رين منذ عقوٍد يقلٌّ شيئاً  الجنسية الوطنية الحلوَل الدامئة للمهجَّ
مفيدة  إنشاء مساحات مشرتكة  قادرين عىل  نكون  ولن  فشيئاً. 
البرشيَّ  ل  التنقُّ نرى  إال حني  آخر  إىل  املتنقلني من مكان  للناس 
ر  -القرسيَّ أو غريه- حالة ليس فيها استثناء. وكام االعرتاف املتأخِّ
ُتفرِّق  ’ال  بربامَج  هنَّ  ُيهمُّ وما  النساء  إليه  تحتاج  ما  معالجة  بأنَّ 
بنا  َيْحُسن  للرجال،  إنشاء حلول  انتهت إىل إعادة  الجنسني‘  بني 
أْن تتجاوز مبادئنا وقيمنا يف دراسات  بدَّ من  بأنَّه ال  أْن نعرتف 
َع االستيطان الثابت  هم إىل البنى التي تستنسخ توقُّ الالجئني ضمَّ
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باربارا وهي ُتدرِّس، يف الثامنينيَّات.
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تبديل  إىل  والالجئون  نحن  عملنا  متحور  إعادة  يف  وُيحَتاُج  هذا، 
يف طريقة التفكري، غري أنَّه ميكننا أيضاً إجراءات تلبس لكلِّ حالٍة 
الالجئني  لَُبوسها يف تدرسينا وبحوثنا ومامرستنا. وتحتاج دراسات 
الدارسني  من  كثري  إىل  املعرفة  فروع  من  فرٌع  هي  حيث  من 
عىل  يعينونا  ليك  اللجوء  يف  سابقة  خربة  لهم  الذين  والباحثني 
لني، وليك تندمج  إعادة النظر يف التاريخ والسياسة من وجهة املتنقِّ
املحلية هي  للمناطق  والعابرة  الوطنية  للحدود  العابرة  الروايات 

وقصص اندماج الالجئني التي هي أشيع منها. 

هون بها النظر إىل  وميكن لألساتذة أْن يستنبطوا جداوَل قراءٍة فيوجِّ
لني. وميكن للمزاولني العاملني  الدراسات يف التاريخ وتجارب املتنقِّ
’والسكان  لني  املتنقِّ من   ً كالَّ يساعدوا  أن  االجتامعي  لإلندماج 
املحليني‘ يف املجتمعات املحلية عىل أْن يشعروا بالراحة يف مجتمع 
أْن  للامنحني  وميكن  أهله.  يساوون  رشكاٌء  لوَن  املتنقِّ فيه   ٍ متغريِّ

لني ومن  يتغلَّبوا عىل خوفهم من الباحثني يف شؤون الالجئني املتنقِّ
ها  املزاولني يف تنمية املجتمع املحيل، ليك مُيوِّلوا املشاريع التي ُيِعدِّ
أخرياً،  لهم.  ُتعدُّ  والتي  اللجوء  يف  سابقة  خربة  لهم  الذين  الناس 
ميكن للمؤسسات التي تساهم يف امليدان أْن تفعل أكرث مام تفعله 
ني.  امُلختصِّ من  اللجوء  يف  سابقة  لهم خربة  َمن  توظيف  يف  بكثري 
فليست املسألة هاهنا نقصاً مبا ُيحَتاج إليه؛ إذ ما يزال عدد الناس 
املدربني مهنياً وذوي الخربة وَمن لهم تجربة يف الهجرة القرسية 
من مصدرها األصيل يزداد. ولو كانت باربارا هاريل-بوند عائشًة 

ٍل يف هذا االتجاه.  لهتفت استحساناً بتبدُّ

 afabos@clarku.edu أنيتا فاُبس 
قٌة  بروفيسورة يف التنمية الدولية واملجتمع الدويل والبيئة، ومنسِّ

 يف برنامج الالجئني والهجرة القرسية واالنتامء بجامعة كالرك.
http://bit.ly/ClarkUni-RefugeesForcedMigration

إنشاء تقارير الشهود الخرباء: إرُْث باربارا
مايا غرَندِلر

إن ُذِكرَت أهمية التفصيل والدقة البالغة يف أثناء تحضري تقارير الشهود الخرباء فليس للمغاالة يف ذكرها 
مجال. 

ملَّا كانت باربارا أقامت يف عدد من البالد األفريقية وأجرت فيها 
بحوثاً، َعِمَلْت كثرياً عمل الشاهدة الخبرية يف قضايا اللجوء. وكان 
ُينِشُئه  الذي  املحتمل  بالخطر  صلة  له  ذلك  يف  تعمله  ما  أكرث 
صلة  له  كان  عملها  إنَّ  غري  األنثوية،  التناسلية  األعضاء  تشويه 
أحياناً مبواضيع أخرى منها بند وقف حامية الروانديني يف أوغندا 
من  جنسية  له  ليس  َمن  عىل  الذي  االضطهاد  خطر  احتامل  أو 
الشهادة  صوغ  إحسان  أنَّ  باربارا  وعند  مر.  يف  الفلسطينيني 
“َكَسَل  مرٍة  بعد  مرًة  شكت  وقد  اللجوء.  طلب  قبول  ِعاَمُد  هو 
املمثلني  عىل  الغضب  من  تفور  كانت  ما  وكثرياً  امُلسَتْطِلعنَي”، 
هم  بتعاونهم  جيدة  شهادة  إخــراج  عن  ين  املقرِّ القانونيني 
قوا طالبي اللجوء  ليهم، وعىل متَّخذي القرارات الذين ما صدَّ وموكِّ

مامَّ يف قصصهم من ‘تناقض’. 

وكانت باربارا تدأب يف أْن ُتعِمَل نفسها يف إخراج شهادة جيدة 
الرفق  بني  تجمع  باربارا  وكانت  بالتفاصيل.  اهتامم  لها  وكان 
امُلْسَتطَلعنَي عىل إخبارها ما تحتاج إىل معرفته.  َدلِّها  دة يف  والشِّ
الصحيحة  كالتواريخ  تفاصيَل  ’التفاصيل‘  كلمة  عندها  َعَنْت  وما 
القرارات  ُمتَّخذي  يقود  أن  ميكن  استذكارها  عن  العجز  أنَّ  )مع 
التي  التفاصيل  ولكْن  به(1  موثوق  غري  الطلب  صاحب  عدِّ  إىل 

ومبجتمعهنَّ  وبُأرَسِهنَّ   ، وبتعليمهنَّ النساء  تعتقده  مبا  صلة  لها 
إذ  األصلية.  بالدهنَّ  يف  االجتامعية  الحياة  وبديناميَّات  املحيل، 
كانت باربارا تويل اهتامماً خاصاً مبجموعات النساء العرقية ومبا 
يحيط بالبالغات وبالزواج من عادات يف مجتمعهنَّ املحيل، فكلُّ 
ذلك ميكن أنَّ يؤثر يف احتامل خطر أن ُيعاىَن من تشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية. وانصبَّ تفكري باربارا عىل ما يعانيه أفراد أرس 
النساء ووجهات نظرهم يف تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، ال 
سيَّام النساء منهم، وليس هذا فحسب، بل انصبَّ تفكريها عىل 
ذلك وعىل وجهات نظر أزواج النساء وأرسهم. وكانت تتنبَّه إىل 
إىل  طريقاً  فتشقُّ  وتقيِّدها،  دة  امُلعقَّ األرسية  والعالقات  األسامء 

إدراك قوة تأثري الديناميَّات فيها. 

باربارا  شقة  يف  أياٍم  ة  عدَّ عىل  املقابالت  َتْجِري  كانت  ما  وكثرياً 
بأكسفورد، ويكون فيها متدرب يكتب ما يقال عىل ما هو عليه. 
ثم إنَّ باربارا كانت تعرف نفس املرء كيف ُتَطْمن، فُيؤَخذ عندها 
م من الطعام والرشاب اليشء الكثري  من الراحة الحظ الوفري وُيقدَّ
وُيتَجاَذُب من الحديث ما هو خفيف، هذا بني جوالت املقابلة، 
قول  أهمية  ة  وشدَّ الشهادة  ِعَظم شأن  أيضاً  د  تؤكِّ كانت  ولكنَّها 
بكالم  تقول  وكانت  اسُتطيَع،  ما  تفصياًل  رها  وتذكٌّ فيها  الصدق 
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