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ولكني  كاملة.  غري  الشخصية  الثبوتية  أوراقه  أنَّ  شعرت  ألنها 
دافعت عنه من أجل إطالق رساحه من خالل إثبات أنَّ أوراق 
واملفوضية  الحكومة  له  أصدرتها  )التي  به  الخاصة  التسجيل 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني( صدرت له يف نريويب ما 
يعطيه الحق يف العيش فيها. ثم بعد إطالق رساحه، َعِملُت عىل 
مواصلة  يستطيع  حتى  الرتخيص  استصدار  أجل  من  مساعدته 

عمله بصورة رشعية يف نريويب. 

كانت  التي  الصوماليات  الالجئات  إحدى  أيضاً  ساعدت  كام 
تعيش يف مخيم داداب لالجئني من خالل منارصة قضيتها نيابة 
عنها أمام األمانة العامة لشؤون الالجئني يف نريويب عندما كانت 
الناحية  من  املعقدة  الطلبات  مع  التعامل  بصدد  الالجئة  هذه 
لاللتحاق  االستعداد  أوراق  استصدار  أجل  من  اللوجستية 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  توطينها  ُأِعيَد  التي  بوالدتها 
مكتب  إىل  اصطحابها  عنها  نيابًة  ملساعدتها  تدخيل  وتضمن 

األمانة العامة لشؤون الالجئني وجنبتها بذلك أي تأخري.   

وما زالت هناك بعض التدابري والخطوات التي ينبغي اتخاذها 
ما  نريويب.  يف  القانونية  الناحية  من  آمنة  الالجئني  حياة  لجعل 

عىل  الضغط  محاولة  هو  اآلن  القانونيون  املساعدون  يفعله 
الالجئني  قانون  أحكام  جميع  تطبيق  أجل  من  كينيا  حكومة 
الحامية  عىل  الالجئني  حصول  لضامن   2006 عام  يف  الصادر 
االندماج  بتيسري  الحكومة  مطالبة  كينيا.وعلينا  يف  الكاملة 
املحيل وفتح األبواب أمام الالجئني لجعلهم يشعرون بالرتحاب 
والسالمة إذ ال يستطيع كثرٌي منهم العودة إىل بلدانهم األصلية 
ويف الوقت نفسه لديهم فرص ضعيفة يف إعادة التوطني. ومن 
إحدى طرق املنارصة تلك وضع برنامج دائم لرفع الوعي لدى 
رجال الرشطة وغريهم من موظفي اإلدارة العامة من أجل بناء 
قدراتهم للتعامل مع قضايا الالجئني إذ ينبغي لكل من الالجئني 
أن  يجب  كام  الالجئني  حقوق  معرفة  الحكومية  والسلطات 
ميتلكوا القوة واملعرفة الالزمة إلحقاق هذه الحقوق. وهذا هو 
يعملون  الذين  لالجئني  القانونيني  للمساعدين  الشاغل  الشغل 

عىل تحقيقه.
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مساعد قانوين لالجئني، نريويب

كوبسيه: متكني الالجئني الصوماليني يف نريويب
أفراح حسن

الالجئني  لتمكني  بعده  أوالده من  اآلن  يديره  الذي  الصوماليني مركز موارد كوبسيه  الالجئني  أحد  أنشأ 
الصوماليني يف إيستيل ونريويب.

يف أوائل التسعينيات، كان أيب واحداً من ماليني الالجئني الذين فروا 
من النِّزاع األهيل الذي اجتاح الصومال. ومقارنًة بكثري من الناس، 
يعد أيب محظوظاً ألنَّه نال قسطاً من التعليم ومتكن من الحصول 
أعيد  حيث  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  دراسية  منحة  عىل 
توطينه. ومن هناك، عمل أيب عىل إحضار أفراد أرسته الذين كانوا 
صغاراً ليستقر يف نهاية األمر يف تورنتو يف كندا. وكان الهروب من 
النِّزاع العنيف واالستقرار يف مجتمع جديد سببي إثارة حامس أيب 
ملساعدة أبناء مجتمعه األصيل. وبدأ ذلك كله يف عام 1993 عندما 
ساعد والدي املوجة الجديدة من الالجئني الصوماليني الذين وفدوا 
إىل تورونتو فارين من الحرب، وما زال مركز كوبسيه الذي أسسه 
والدي مستمراً حتى يومنا هذا ليقدم املوارد للمجتمع املحيل يف 
مل  للتأسيس،  الالحقة  السنوات  كينيا. ويف  نريويب،  إيستيل يف  حي 
النمو  من  متكن  ذلك  مع  لكنَّه  تحديات  من  املركز  مسرية  تخل 
واالستمرار. ويكمن رس نجاح مركز كوبسيه يف تفاعله مع املجتمع 

املحيل وقدرته عىل اكتساب الرشعية والثقة داخل إيستيل.

مركز  جاء  هنا  ومن  ‘التمكني’،  بالصومالية  كوبسيه  كلمة  تعني 
كوبسيه لتقديم املوارد ملساعدة املستضعفني )مبن فيهم الالجئون 
كام  إيستيل  مجتمع  داخــل  رسمية(  لوثائق  املصطحبني  غري 
الحاسوبية،  األمية  محو  مثل  املهارات  عىل  التدريبات  لهم  يوفر 
مركز  ويهدف  األخرى.  الربامج  من  وغريها  والحياكة،  والتفصيل، 
كوبسيه إىل إعداد األفراد وتزويدهم باملهارات الالزمة التي سوف 
متكنهم من بناء قدراتهم ومن ثم تؤدي بهم إىل الحصول عىل مزيد 
من الفرص. ويعمل املركز عىل تحديد حاجات املجتمع من خالل 
املشاورات واسعة النطاق مع أصحاب املصلحة املعنيني يف املجتمع 
املحيل ويتضمن ذلك تنظيم الفعاليات الرضورية إلدامة مشاركة 

الرشكاء الراسخني يف املجتمع املحيل. 

وبعد وفاة أيب يف 2012، رجعت أنا وأختي إىل نريويب لنسري عىل 
خطاه. والحقيقة أنَّنا استوطنا يف كندا كالجئني يف سن مبكرة جداً، 
األصلية  بلدنا  بيئة  عن  االختالف  كل  تختلف  بيئة  يف  وترعرعنا 
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وثقافتها ومجتمعها، وهذا ما جعلنا نشعر بالدهشة يف بادئ األمر 
أثره  وملسنا  كوبسيه  مركز  عىل  كبري  طلب  وجود  الحظنا  عندما 
يف إيستيل. ورغم إدراكنا جيداً للتحديات التي يواجهها الالجئون 
الالجئني  لظروف  فهمنا  أنَّ  يبدو  كينيا،  يف  خاصة  الصوماليون 
فيها  ما  أهم  مسهبة  تعلم  عملية  بعد  إال  يتحقق  لن  الحرضيني 
املتنوعة  الفئات  حاجات  تراعي  فعالة  برامج  وضع  كيفية  تعلم 
من الالجئني الصوماليني وتستجيب لها يف الوقت نفسه. فإيستيل 
وجميعهم  وخرباتهم  أفراده  خلفيات  تتعدد  ديناميي  مجتمع 
السكانية.  الكثافة  عالية  حرضية  منطقة  داخل  وترعرعوا  نشؤوا 
الوقت  يف  والرشعية  الثقة  وبناء  املجتمع  حاجات  مع  والتكيف 
التعلم  عملية  من  جزء  أبينا  وصية  تنفيذ  عىل  فيه  نعمل  الذي 

التي بدأناها.

املوضوعات  عىل  واطالعنا  املجتمع  يف  اندماجنا  ساعدنا  ولقد 
واملسائل التي تهم أفراده عىل االستمرار يف تطوير مركز كوبشيا. 
من  األول  الجيل  أرس  أوائل  من  باعتبارنا  خربتنا  ساعدتنا  كام 
بها  ميكننا  التي  الكيفية  حول  فريدة  رؤية  تكوين  يف  املهاجرين 
بعض  وتشبه  املحيل.  املجتمع  وإرشاك  جديدة  برامج  استحداث 
كندا  يف  الالجئون  يواجهها  التي  االنتقالية  املرحلة  تحديات 
التحديات التي واجهها الالجئون يف إيستيل سواء أكان ذلك يتعلق 
تحكم  التي  القانونية  األطر  مع  التعامل  أم  املوارد  إىل  بالوصول 
الالجئني  خربات  بني  هذه  التشابه  أوجه  ساعدتنا  كام  وجودهم. 
يف  وموضعنا  برامجنا  من  كل  تركيز  يف  إيستيل  والجئي  كندا  يف 

املجتمع ككل. 

وضع الربامج املالمئة
بأنَّها  إيستيل  اشتهار  إىل  باإلضافة 
أيضاً  فهي  إقليمي،  تجاري  مركز 
الذين  الالجئني  من  آالف  وجهة 
فيه  يقيمون  مكان  عن  يبحثون 
يرغبون  الذين  أو  طويلة  مــدة 
)البلدان  آخر  بلٍد  إىل  االنتقال  يف 
الخصوص(.  وجــه  عىل  الغربية 
فأقام كثرٌي من الالجئني مرشوعات 
تجارية مزدهرة واندمجوا اندماجاً 
حني  يف  املحيل  املجتمع  يف  تاماً 
خارج  خاصة  الحياة  غريهم  يكابد 
الالجئني  ملخيم  التحتية  البنية 
هذه  فهم  وســاعــدنــا  الــرســمــي. 
إطاٍر ميكننا من  إنشاء  العوامل يف 
االستضعاف  ــه  أوج فهم  خالله 
وإدراكها واالستجابة لها من خالل 

الرتكيز عىل استهداف األفراد الذين ميكنهم تحقيق أقىص استفادة 
من برامجنا.  

عن  إيستيل  يف  الرسمي  التَّعليم  معدالت  انخفاض  وبسبب 
املجتمعات املجاورة األخرى، انصب جل تركيزنا عىل تزويد األفراد 
الحاسوبية  األمية  محو  مثل  للتطبيق  قابلة  ملموسة  مبهارات 
والتفصيل والخياطة وأساسيات الثقافة املالية. فعىل سبيل املثال، 
تعريف  إىل  وضعناه  الذي  الحاسوبية  األمية  محو  برنامج  يهدف 
من  ذلك  بعد  ميكنهم  إذ  الحاسوب  وظائف  بأساسيات  الطالب 
برامجاً  أيضاً  ونقدم  التدريب.  من  أعىل  ملستويات  التعرض 
النشاطات  بدورها  تكمل  التي  والخياطة  الحياكة  عىل  للتدريب 
التجارية يف مجال املنسوجات يف إيستيل التي ميكن أن تكون نقطة 
انتقال إىل فرص عمل محتملة داخل املجتمع املحيل. وعىل مدار 
السنوات الثامين املاضية من العمل ضمن برامج موثوقة ومتسقة، 

وفر مركز كوبشيا تدريباً للمهارات املهنية ملئات من الصوماليني.

ومنذ أمد بعيد، ترسخت النظرة السلبية يف األذهان حول الالجئني 
بحمالت  ذروتها  التوترات  حدة  وبلغت  إيستيل،1  يف  الصوماليني 
ُعرَِف  فيام   2014 عام  يف  ضدهم  الرشطة  مارستها  التي  القمع 
كبرياً  تحدياً  ذلك  وكان  األمنية(.  )املراقبة  ووتش’  ‘أوساالما  باسم 
التدريب  من  باالنتقال  الوضع  هذا  مع  وتعاملنا  منظمتنا.  أمام 
إيجاد  الوعي من أجل  املنارصة ورفع  التمكني واملهارات إىل  عىل 
فرصة للحوار للرد عىل هذه التصورات السلبية والقوالب النمطية 
للنقاش  التي رسختها الرشطة بحمالتها األمنية. ونظمنا منتديات 
املسريات  وحشدنا  السياسية،  واملكاتب  املحلية  السلطات  مع 
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حلقة دراسية أسبوعية ينظمها مركز كوبسيه. 
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التي تدين وحشية الرشطة، وعملنا عىل تعزيز التامسك، ونظمنا 
اللقاءات الثقافية التي تسلط الضوء عىل مساهامت كل مجتمع يف 
منطقتنا القريبة. كام أصدرنا بعض املطبوعات األدبية التي تهدف 
إىل الرد عىل بعض القصص السلبية والشائعات التي باتت تالصق 
فئة الالجئني الحرضيني خاصة الصوماليني منهم. وعىل الرغم من 
هدوء األوضاع إىل حٍد كبري، ما زال وصم اإلرهاب ملتصقاً بالالجئني 
نزاع وتفاوض داخل  املفهومات موضع  تلك  زالت  الحرضيني وما 

مجتمع إيستيل. 

كانت  التي  أيب  رؤية  بفضل  تناميه  يف  كوبشيا  مركز  أثر  واستمر 
فخورة  وأنا  والتطور.  التقدم  نحو  طريقنا  يف  لنا  طريق  خارطة 

للغاية ومحظوظة ألنني متكنت من امليض قدماً بهذه املنظمة التي 
تقدم املساعدة والدعم الدامئني للمجتمع الذي انحدر منه. 

afrah.abdullahih@gmail.com أفراح حسن 
 www.kobciye.org مديرة مركز كوبسيه

1.  انظر 
 Carrier N )2017( ’What Can We Learn From the ”Little Mogadishu“

 Migrant Hub?‘ Refugees Deeply
)‘ما الذي ميكننا تعلمه من مركز الجئي »مقاديشو الصغرية«؟’ يف نظرة عميقة لالجئني(

 http://bit.ly/Carrier-RefDeeply-Eastleigh

املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون يف برلني
جينيڨر وود وإيڨان إيستون-كاالبريا ويحيى األوس 

اعتامداً  يعتمدون  ألفاً   50 قرابة  عددهم  والبالغ  برلني  يف  املقيمني  السوريني  الالجئني  من  كثري  زال  ما 
كبرياً عىل مساعدات الدولة، وقد أنشأ بعض الالجئني أيضاً دعاًم جديداً يف املبادرات املجتمعية الحيوية 

والنشطة. 

طالب  فكل  به  بأس  ال  حكومياً  دعاًم  املانيا  يف  الالجئون  يتلقى 
عىل  ويحصل  بلدة،  أو  مدينة  يف  إقامته  د  ُتحدَّ طلبه  ُيقَبل  لجوء 
إقامة مؤقتة، ويبدأ بعملية االندماج يف املجتمع. ومع أنَّ الواصلني 
الجدد يف عام 2015 ُأسِكنوا مبدئياً يف النوادي الصحية للمدراس 
وغريها من املأوي الطارئة، هناك اآلن مساكن لالجئني بعيدة األمد، 
عىل  الحصول  يف  الالجئني  ملساعدة  ُتبَذل  مستمرة  جهود  وهناك 

شقق بأنفسهم. 

وعندما مُيَنح حق اإلقامة أو يصبح ذلك من األمور املحتملة، يحرض 
الالجئون دورة تدريبية لالندماج ليتعلموا فيها اللغة والثقافة، ثم 
آفاق  ليتعرفوا عىل  الوظائف  مركز  يف  األول  اجتامعهم  يحرضون 
مبلغاً  فيتلقون  الالجئني  من  العمل  عن  العاطلون  أما  التوظيف. 
شهرياً يكفي تلبية مرصوفاتهم املعيشية. ويتلقى الالجئون الدعم 
األمور  وبعض  املحلية،  التوجيهات  لهم  ستقدم  التي  البلدية  من 
املنظامت  الطبية والوصول إىل  النقل والخدمات  اللوجستية مثل 
والنوادي. لكنَّ العثور عىل وظيفٍة ال تتطلب االعرتاف مبؤهالتهم 
أو اتقانهم للغة األملانية من األمور الصعبة، وال يقل صعوبًة العثور 
عىل سكن الئٍق، فالسكن يف برلني أصاًل مشكلة مزمنة يعاين منها 

صغار الدخل حتى قبل أن ننظر بحاجات الالجئني وعائالتهم.

الدولة، هناك ثغراٌت يف  الذي تقدمه  النطاق  ورغم الدعم واسع 
من خالل  إال  الحاجات  تلبى  ال  األحيان  من  كثرٍي  ويف  الخدمات، 
املبادرات الشعبية املوجودة يف مختلف أنحاء البالد. فهناك املئات 
من املرشوعات والشبكات واملنظامت ومعظمها تأسس منذ عام 

.2015

شكل  برلني  يف  السورية  الشعبية  القاعدة  دعم  اتخذ  وبدايًة، 
مساعدة الالجئني عىل الوصول إىل املساعدات الطارئة واستكشاف 
اإلجراءات اإلدارية املطلوبة لطلب اللجوء، والتسجيل. ففي األيام 
األوىل لوصول األعداد الكبرية للوافدين الالجئني عىل سبيل املثال، 
من  كانوا  ومعظمهم  السوريني،  الالجئني  من  مجموعات  عمدت 
الواصلني الجدد أصاًل، إىل املرابطة يف محطات القطار الرئيسية يف 
أملانيا من أجل توفري الخرائط للقادمني الجدد وتقديم اإلرشادات 

والتوجيهات والنصائح حول التسجيل وإيجاد املأوى. 

توفري  من  ونقلًة  تغرياً  شهدت  املاضية  الثالثة  السنوات  لكنَّ 
الثقايف  اإلبداعي  الدعم  توفري  إىل  اليومية  اللوجستية  املساعدات 
واملجتمعي لتلبية حاجات الالجئني النفسية والوجدانية العاطفية 
التي  الجهود  هذه  َلت  ُسجِّ الحاالت  من  كثري  ويف  والشخصية. 
يقودها الالجئون كمنظامت أملانية إذ بلغ عدد منظامت مساعدة 

mailto:afrah.abdullahih@gmail.com
http://www.kobciye.org
http://bit.ly/Carrier-RefDeeply-Eastleigh
ell3sf
FMR cc


