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)Kakuma( قياس التامسك االجتامعي: دروس من مخيم كاكوما
)Stephen Hunt and Cory Rodgers( ستيفان هنت وكوري رودجرز

النتائج  النزوح، ولكن يجب تحليل  التامسك االجتامعي يف حاالت  لقياس  أجريت استطالعات مختلفة 
بعناية من قبل أولئك الساعني لتوجيه دفة السياسة والربمجة

مـع زيـادة االهتـامم مِبوضـوع التامسـك االجتامعـي يف السياسـة 
الخاصـة بالالجئـني، تـربز الحاجـة ملحـة اليجـاد أسـاليب فعالـة 
لقياس التامسـك بني أفـراد املجتمعات النازحة وأفـراد املجتمعات 
املتـرضرة مـن النزوح. فعىل مسـتوى املشـاريع، عمـدت املنظامت 
التـي تبنـت أهـداف التامسـك االجتامعـي يف برامجهـا إىل البحـث 
عـن مؤرشات محـددة لتقييـم مرشوعها. وعىل املسـتويني الوطني 
واملحـيل، عمـدت آليـات املراقبـة )مثـل االسـتطالعات التصوريـة 
جمـع  لبنـان( إىل  يف  اإلمنـايئ  املتحـدة  األمـم  لربنامـج  املنتظمـة 
البيانـات حـول موضـوع التامسـك والتوتـر، بغيـة التخفيـف مـن 
حساسـية النزاع بـني الجهات العاملة يف مجال مسـاعدة الالجئني1. 
وعـىل املسـتوى األوسـع، تسـتثمر هيئـات التمويـل - مثـل البنـك 
التـي تؤثـر عـىل  العوامـل  البحـث عـن أدلـة حـول  الـدويل- يف 
التامسـك يف حـاالت النـزوح املختلفـة، وبالتـايل ميكـن اسـتخدام 
تلـك األدلـة لتطويـر أفضـل التطبيقـات واملامرسـات املمكنـة عند 

تصميـم الربنامـج لهـذه الغايـة. 2

يف كينيـا، قـام البنـك الـدويل بـدوٍر مهـمٍّ يف دعـم أجنـدة التكامـل 
االجتامعـي واالقتصـادي التـي تتبعها الحكومـة الوطنية ومفوضية 
عـن  أبحـاث  إجـراء  هـذا  شـمل  وقـد  لالجئـني.  املتحـدة  األمـم 
التامسـك االجتامعـي يف املناطـق الحرضية ويف مخيـامت الالجئني. 
وقـد ُدِمَجـت األسـئلة املتعلقـة مِبفهوم التامسـك يف العديـد مـن 
االسـتطالعات التـي أجراهـا البنـك الـدويل ورشكاؤه هنـاك،3 مِبـا يف 
ذلـك التقييـامت االجتامعيـة واالقتصادية واسـعة النطـاق ملجتمع 
الالجئـني يف مخيـامت كاكومـا )Kakuma( ومسـتوطنة كالوبيـي 

4.)Kalobeyei(

إن أدوات البحـث الخاصـة بدراسـة مفهـوم التامسـك يجـب أن 
تصمـم مِبراعاة خصوصية الطبيعة املؤسسـاتية وأولويات السياسـة 
االجتامعـي  التامسـك  ُعـرِّف  املثـال،  سـبيل  عـىل  حالـة.  كل  يف 
بالتسـعينات، يف كنـدا، ويف االتحـاد األورويب وبلـدان أخـرى ذات 
القـوي عـىل عامـل املسـاواة. غـري أن  بالرتكيـز  املرتفـع،  الدخـل 
لالجئـني يف كينيـا، مثـال، وضع قانـوين ثانوي ويخضعون لسياسـات 
أبعـاد  عـىل  هنـاك  االندمـاج  أجنـدة  وتقتـرص  صارمـة.  تخييـم 
اجتامعيـة واقتصاديـة، مِبـا يف ذلـك تعزيـز اعتـامد الالجئـني عـىل 
أنفسـهم ودمـج عمليـات تقديـم الخدمـات اإلنسـانية والوطنيـة 
يف أنظمـة مشـرتكة. وملّـا كانـت الحـال عـىل هـذا النحـو، أصبـح 

طـرح سـؤال اسـتطالعي عـىل الالجئـني يف كينيـا حـول إحساسـهم 
األكـرث  املفهـوم  هـو  »فالتامسـك«  محلـه؛  غـري  يف  »باملسـاواة« 
منطقـا مِبـا يتعّلـق بتوقعـات النـاس تجـاه مكانتهـم يف املجتمـع، 
والتـي تتشـكل مـن خـالل األوضـاع القانونيـة غـري املتكافئـة ومن 
خـالل السياسـات والبيئـات التـي يجـدون أنفسـهم فيهـا. وهـذه 
العوامـل، باإلضافـة إىل أمـور أخـرى، تزيـد من تعقيـد الطرق التي 
يفـرس بهـا الناس األسـئلة االسـتطالعية حـول التامسـك االجتامعي 

واسـتجابتهم لهـا. 

يف العـام 2022،  قـام فريـق بحـث »التامسـك االجتامعـي كهـدف 
إنسـاين«5 بتطويـر اسـرتاتيجية لتقييـم أدوات البحـث يف موضـوع 
التامسـك االجتامعي املسـتخدمة يف كاكومـا )Kakuma(. فأجرينا 
اسـتطالعا مـع عينـة صغـرية ولكـن متنوعة مـن 30 مشـارًكا، تلتها 
مبـارشة مقابلـة مفتوحـة معهـم. وقـد ٌقّيمـت مصداقيـة أسـئلة 
بـني  واالختـالف  التشـابه  أوجـه  عـىل  بنـاًء  الشـائعة  االسـتطالع 
اإلجابـات عـىل أسـئلة االسـتطالع ذاتـه مـن جهـة وكيـف وصـف 
األشـخاص العالقـات بـني الالجئـني واملضيفـني بكلامتهـم الخاصـة 

مـن جهـة أخرى. 

لقـد وجدنـا، يف كثـري من الحاالت، أن إجابات املشـارك عىل أسـئلة 
االسـتطالع كانـت غـري متناسـقة مـع تعليقاتـه يف املقابلـة . فعـىل 
السـودان يف  املثـال، عـارض أحـد املشـاركني مـن جنـوب  سـبيل 
االسـتطالع فكـرة أن املجتمـع املضيـف جديـر بالثقـة، لكّنـه قـدم 
يف املقابلـة صـورة متفائلـة عـن »السـالم والوحـدة بـني الالجئـني 
يف  الكينـني  املشـاركني  أحـد  سـئل  عندمـا  باملقابـل،  والكينيـني«. 
االسـتطالع عـن جـدارة الالجئـني بالثقـة، رد باإليجـاب، لكنه حذر 
يف املقابلـة منهـم، قائـال: »]الالجئون[ يطلبون منـا االنضامم إليهم 
]يف ملعـب كـرة القـدم[ ، لكننـا نعلـم أنهـم أشـخاص يسـببون 

املشـاكل. لذلـك نحـن نرفـض. «

واحـدة ظاهـرة  الضـوء عـىل مشـكلة  املالحظـات  تسـلط هـذه 
للعيـان عـن كيفيـة جمـع بيانـات عـن التامسـك االجتامعـي، أال 
مـن  ُيطلـب  مـا  فغالًبـا  االسـتطالعي املغلق.  النمـوذج  وهـي: 
املشـاركني يف االسـتطالع انتقـاء أحد الخيارات الثنائيـة )نعم أو ال( 
أو تقييـم مشـاعرهم وفـق مقيـاس معـنّي ) »أوافق بشـدة« أو »ال 
أوافـق أبـدا«(. إال أّن وجهات نظر الناس حـول بيئاتهم االجتامعية 
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غالًبـا مـا تكـون معّقـدة للغايـة أو قـد تكـون مبنّيـة عـىل حـاالت 
خاصـة بحيـث ال ميكـن التقاطهـا بهـذه الطريقـة البحثيـة. وكـام 
أوضحـت امـرأة مـن جنـوب السـودان يف تعليقهـا عندمـا ُسـئلت 

عـن العالقـات بـني الالجئـني واملجتمـع املحـيل، قائلـة:

هنـاك بعـض األشـياء الجيـدة حـول الطريقـة التـي ينخـرط بهـا 
النـاس مًعـا هنـا، ولكن يف بعض األحيان تنشـأ الخالفـات. فالله قد 
خلـق النـاس مختلفني، بعضهـم مجرمـون، والبعـض اآلخـر يقـول 
إن عـى النـاس أن يعيشـوا بسـالم. فاملجـرم أو السـكري سـيجلب 
الفـوىض والخـالف بـني النـاس. ليسـوا جميعـا كذلـك، لكـن هـذه 

املشـكلة. هي 

تفقـد هـذه التعقيـدات واقعيتهـا عندمـا يتـم اقتصـار األجوبـة 
مِبقاييـس محـددة ــأو بأجوبـة مختـرصة مثـل »ثقـة عاليـة« أو 
»ثقـة ضعيفـة«. وباملثل، فـإن الخانـات العريضة مثـل »الالجئني« 
و »املجتمـع املضيـف« هـي يف بعـض األحيـان عـىل قـدر كبري من 
التنـوع بحيـث يتعـذر الحصـول فيهـا عـىل اجابـات ذات معنـى 
خاًصـة يف االسـتطالعات التصوريـة. ففـي املقابالت التـي أجريناها 
يف كاكومـا )Kakuma(، اختلفـت تقييـامت املسـتطلعني ملفهـوم 
تـم  مـا  عـىل  اعتـامًدا  كبـري،  بشـكل  بالثقـة«  الالجئـني  »جـدارة 
تحديـده مسـبقا مـن العوامـل الدميغرافيـة يف االسـتطالع. أيضـا، 
عنـد سـؤالهم عـن مجتمعهـم املحيل سـلط املسـتجيبون الكينيون 
املحليـون ، الضـوء عـىل الدوافـع وأمنـاط الحيـاة املختلفـة ألولئك 
الذيـن يعيشـون  بالقـرب مـن املخيـم وأولئـك  الذيـن يعيشـون 

بعيـًدا مـا وراء النهـر.

وحتى إجراء تحليل كامل وشامل، تربز من املراجعة 
 األولية للنتائج التي حصلنا عليها دروسا أساسية، 

نذكر منها:

بحّد  حالة  كل  يف  االجتامعي  التامسك  مقاييس  تكييف  رضورة 
نحو  عىل  تفسريها  ميكن  واضحة  تبدو  قد  التي  األسئلة  بذاتها. 
تقوم  املثال،  فعىل سبيل  املختلفة.  املجموعات  قبل  مختلف من 
يف  املشارك  الشخص  كان  إذا  عام  بسؤال  االستطالعات  بعض 
االستطالع يتشاطر يف أي وقت من األوقات وجباته مع أشخاص 
األشخاص.  بني  العالقة  قرب  لتقييم  وذلك  أخرى،  مجتمعات  من 
إال أن الالجئني يف كاكوما غالًبا ما يتبادلون وجبات الطعام مقابل 
التبادالت  فهذه  املحليون.  السكان  يبيعه  الذي  والفحم  الحطب 
املصممون  يتصوره  كان  مام  خصوصية  وأقل  تفاعلية  أكرث  هي 
لتطوير  األهمية  بالغ  أمر  النوعي  البحث  فإن  لذا،  لالستطالع. 
ذاته.  بحد  سياق  بكل  الصلة  ذات  االجتامعي  التامسك  مؤرشات 
عملية  لتوجيه  األويل  اإلثنوغرايف  بالبحث  القيام  يتطلب  وهذا 

تصميم املسح والتحقق النوعي بعد التصميم، وكل ذلك من أجل 
فهم كيفية تحليل األسئلة املطروحة.

يجب أن يركز تحليل أسئلة استطالعات التصورية عىل اإلجابات 
ردوًدا  قدموا  الذين  أولئك  أن  دراستنا  يف  وجدنا  فقد  املتطرفة. 
األخرى  املجتمعات  جدارة  حول  االستطالع  أسئلة  عىل  معتدلة 
بالثقة غالًبا ما سجلت  ردودهم بعض الغموض أو التناقض أثناء 
أظهروا  تطرًفا،  أكرث  إجابات  قدموا  الذين  أولئك  لكن  املقابالت. 
يف  وردودهم  االستطالع  أسئلة  عن  إجاباتهم  بني  أكرب  توافقا 

املقابالت.

التامسك.  ملفهوم  محدود  مقياس  هي  التصورية  االستطالعات 
لنأخذ استطالعا يسأل عن جدارة الالجئني بالثقة: حتى لو كانت 
90٪ من الردود سلبية للغاية، فإن هذا ال يوفر دلياًل موثوًقا عن 
املامرسات الفعلية للثقة والتعاون بني الناس يف الحياة اليومية، مثل 
إقراض املال أو مشاركة املعلومات الشخصية. فالردود عىل األسئلة 
حول فئات عامة من األشخاص تتشكل من خالل القوالب النمطية 
املعارصة والروايات الشعبية. ومَتيل اإلجابات إىل أن تكون مختلفة 
إذا ما كانت أسئلة املقابلة تدور حول أفراد محددين، مثل الجريان 
أو زمالء العمل أو األصدقاء. لذلك، يجب أن تكون مؤرشات التصور 
مصحوبة مِبقاييس أكرث دقة حول موضوع التامسك، كتوسيع نطاق 
ومع  املجتمعية.  الخطوط  كل  عرب  الزوجية  الروابط  أو  االئتامن 
ذلك، تتطلب مثل هذه التدابري رؤية ملموسة عن كيف ميكن أن 
يكون املجتمع املضيف أكرث مَتاسًكا وترابطا، وهو األمر الذي غالًبا 

ما يغيب عند تصميم الربامج وصنع السياسات.

stephen.hunt@ucl.ac.uk ستيفان هنت 
باحث مسؤول، مركز دراسات الالجئني، جامعة أكسفورد

 cory.rodgers@qeh.ox.ac.uk كوري رودجرز 
@CoryJRodgers 
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