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ما بعد التشاور: إيجاد الرشاكات الهادفة من خالل املشاركة
)Anila Noor( وأنيال نور )Christa Charbonneau Kuntzelman( كريستا شاربونو كونسلامن

نظرا لعدم املساواة الكامنة أساسا يف السلطة، فإّنه ُيصار، غالبا، إىل تهميش أصوات األشخاص الذين لديهم 
تجربة معيشية يف النزوح أو اسكاتها عرب القطاعات اإلنسانية وأنظمة الحوكمة واألوساط األكادميية. لذا، 

سنقرتح أمنوذًجا لرشاكة هادفة تتجاوز حد االستشارة.
يعـرتف الباحثـون والعاملـون يف املجـال اإلنسـاين واملنظـامت غـري 
الحكوميـة )NGO( ووكاالت األمـم املتحـدة )UN( والحكومـات 
املسـتضيفة لالجئـني عىل حد سـواء - بشـكل متزايـد- بااللتزامات 
العمليـة واألخالقيـة لرضورة التشـاورمع السـكان النازحني بشـكل 
هـادف.1 وقـد بـذل العديد من أصحاب الشـأن من هـؤالء جهوًدا 
امليثـاق  اعتـامد  مـن خـالل  الالجئـني  تشـاركية  لتوسـيع  مضنيـة 
امليثـاق  ويوفـر  وتنفيـذه.   )GCR( بالالجئـني  الخـاص  العاملـي 
العاملـي لالجئـني )GCR( مخطًطـا مرسـوما معـدا لالسـرتاتيجيات 
املنسـقة الخاصـة باالسـتجابة لالجئـني، وذلـك مـن أجـل تخفيـف 
عـىل  الالجئـني  اعتـامد  وتعزيـز  املضيفـة،  الـدول  عـىل  الضغـط 
أنفسـهم بشـكل أكـرب. ولكـن علينـا عـدم املبالغـة يف أمـر إرشاك 
الالجئـني نظـًرا ألن القرارات التي ُتتَّخذ يف السياسـة والربمجة تؤثر 
بشـكل مبـارش عـىل حيـاة األشـخاص النازحـني جميعا. ومـع ذلك؛ 
كيـف تبدو املشـاركة التـي تتجاوز التشـاور من الناحيـة العملية؟ 

نحن نحتاج إىل أن نوضح ما تسـتلزمه املشـاركة الكاملة والهادفة، 
كـام أننـا بحاجـة إىل تأسـيس مسـارات واضحـة للمشـاركة حتـى 
يتمكـن جميـع أصحـاب الشـأن مـن العمل نحـو تحقيقها بشـكل 
منهجـي. فالشـبكة العامليـة التـي يتـوىل قيادتهـا الالجئـون تحـدد 

املشـاركة الهادفـة عـىل أنهـا تحـدث ]يف الحالـة التالية[:

عندمـا يكـون الالجئـون - بغـض النظر عـن موقعهـم، أو االعرتاف 
 – السـكانية  أوتركيبتهـم  أوهويتهـم،  أوجنسـهم،  بهـم،  القانـوين 
اإلجـراءات  ويف  املنتديـات  يف  ومشـاركني  ]بأنفسـهم[  متجهزيـن 
اتخـاذ  أو   / و  االسـرتاتيجيات  تطويـر  فيهـا  يتـم  التـي  العمليـة 
والوطنيـة  املحليـة  املسـتويات  عـى  ذلـك  يف  )مبـا  القـرارات 
تسـهيل  مبهمـة  يقومـون  عندمـا  وخاصـة  والعامليـة،  واإلقليميـة 
التعامـالت مـع الـدول املضيفـة أو الجهـات املانحـة أو الهيئـات 
املؤثـرة األخـرى(، بطريقـة أخالقيـة ومسـتدامة وآمنـة ومدعومـة 

ماليـًا. 2

نحـن نعتمـد هـذا التعريـف القـوي، الـذي نعـّده مالمِئًـا لـكل 
مجموعـات النازحـني، ليـس فقـط بسـبب وضوحـه وفائدتـه يف 
أيًضـا ألن  ولكـن  تحـدث،  أو ال  املشـاركة  تحـدث  متـى  تحديـد 
األشـخاص النازحـني هـم أنفسـهم مـن وضعـوا هـذا التعريـف.

ولـيك نقـرتح إطـارا جديـدا ملشـاركة هادفة تتجـاوز حد التشـاور، 
الشـخصية. وسنسـتثمر، عـىل وجـه  تجاربنـا  مـن  فإننـا سـنبنيه 
التحديـد، مـدى تأثـري خـربات كريسـتا )Christa( كباحثـة تقـوم 
عـىل الـدوام بالتشـاور مـع األشـخاص النازحـني كام ترشكهـم دامِئا 
يف البحـث األكادميـي، وذلـك جنًبـا إىل جنـب مـع تجـارب أنيـال 
)Anila( كباحثة وكقائدة نسـائية لــمجموعة تسـمى املتواصالت 
 )RLO الجـدد مـن النسـاء )وهي منظمة يتـوىل قيادتهـا الالجئون
والتـي كثـرًيا مـا تتـم استشـارها ]كمجموعة[، ولكـن نادرًا مـا ُتعّد 
رشيـًكا أو »خبـريا« يقـف عـىل قـدم املسـاواة يف املشـاريع التـي 

فيها. تسـاهم 

إن املشـاورات مـع األفـراد ومـع املجتمعـات النازحـة تحدث – يف 
أغلـب األحيـان- بشـكل نـادر جـًدا وبشـكل متأخـر جًدا، هـذا إن 
حدثـت أصـاًل. فقـد يقـوم الباحثـون، عـىل سـبيل املثـال، بتجنيـد 
البحـث،  أو كمسـاعدين يف  االسـتطالعات  الجئـني كمشـاركني يف 
ولكـن نـادرًا ما يتشـاورون معهم لتطوير أسـئلة البحث التحفيزية 
أو لوضـع جـدول أعـامل للبحـث ]قيـد اإلجـراء[. وباملنطـق ذاته، 
فـإن ]العاملـني[ الفاعلـني يف املنظـامت غري الحكومية قـد يراقبون 
مجتمعـات النازحـني لتحديـد التدخـالت اإلنسـانية التـي يجـب 
تنفيذهـا، ولكنهـم يفشـلون يف اتاحـة املجـال ملتلقـي املسـاعدات 
تقييـم التدخـالت قيـد التنفيـذ أو اقـرتاح تدخـالت جديـدة. لـذا، 
عندمـا ال تتـم استشـارة النازحـني يف جميع املراحل )مـن التصميم 
بـأن  الكثرييـن منهـم سيشـعرون  فـإن  التقييـم(  التنفيـذ إىل  إىل 
مهمشـة.  وخرباتهـم  أصواتهـم  وتصبـح  مقـدرة.  غـري  جهودهـم 
وبالتـايل سـتعكس هـذه املشـاورات غـري الكافيـة فجـوة كبـرية يف 
]تـوازن[ السـلطة بـني الجهـات الفاعلـة يف إدارة شـؤون الالجئـني 
العامليـة ]مـن جهـة[ واألشـخاص الذيـن يسـعون إىل مسـاعدتهم 

]مـن جهة أخـرى[.

ال يشء يخصنا بدون مشاركتنا
نحـن نقـرتح ]هنـا[ إطـارًا تحويلًيـا يحـرتم النـداء الـذي أطلقتـه 
الشـبكة العامليـة التـي يتـوىل قيادتهـا الالجئـون GRN والقـادة 
بـدون  النازحـني والتـي فحواهـا »ال يشء يخصنـا  اآلخـرون مـن 
معظـم  يقـوم  كيـف  ]املقـرتح[  منوذجنـا  ويوضـح  مشـاركتنا«.3 
الفاعلـني، عـىل الرغـم مـن نواياهـم الحسـنة، بإنشـاء تداخـالت 
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بحثيـة أو إنسـانية أو سياسـية تسـتند إىل مفهـوم »العمـل لـيك« 
- أي حيـث يكـون النازحـون متلقـني سـلبيني لتلـك التدخالت - أو 
رمِبـا  مفهـوم »العمـل مـن أجـل« ، حيـث يكـون هنـاك مشـاركة 
محـدودة ]لالجئـني[ ولكـن دون فاعلية أو سـلطة حقيقيـة ]لهم[. 
لكـن ]نحـن نعتقـد[ بـأن الغاية مـن الرشاكـة الحقيقيـة والهادفة 

يتطلـب مفهـوم »العمـل مـع«.

عنـد االرتقـاء مـن مسـتوى »العمـل لــيك« إىل مسـتوى »العمـل 
مـع«، تصبـح املشـاورات ذات فائـدة هادفـة أعظـم، وذلـك ألنهـا 
سـتحدث ]حينهـا[ بشـكل متكـرر وألنهـا سـتتيح  تنوعـا أكـرب يف 
املشـاركة. وتكـون املشـاورات عندهـا، عالوة عىل ذلك، مشـاورات 
هادفـة ]ذات مغـزى[ خاصـة عندما تسـمح للنازحـني بالتعبري عن 
األشـكال املتعـددة مـن املعـارف »التـي عاشـوها« وتلـك »التـي 
خربوهـا« باإلضافـة لغريهـا مـن املعـارف،4 وكذلـك عندمـا يتـم 
االعـرتاف بهـذه التعبـريات والتحقـق مـن صحتهـا من قبـل جميع 

األطـراف االستشـارية.

إن مسـتوى »العمـل لــيك‹‹ يكـون واقعـا - ال محالـة- عندمـا 
تفشـل الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية والبحثيـة والحكوميـة منها 

تكـون  عندمـا  أو  النازحـني،  األشـخاص  مـع  تتشـارور  أن  يف 
يتـم  فـال  كالميـة[،  ]زخرفـة  رمزيـة  أو  سـطحية  املشـاورات 
تقييـم التجـارب التـي عاشـها هـؤالء عـىل اعتبـار أنهـا خـربة 
]جديـرة باالهتـامم[، أو عندمـا تخـدم هذه املشـاورات مصالح 
الفاعلـة الخارجيـة بـدالً مـن أن تعكـس  وأولويـات الجهـات 
أولويـات النازحـني أنفسـهم. ويف الحـاالت القصـوى، ميكـن أن 
يشـمل مسـتوى »العمـل لــيك« اسـتيعاب األصـوات النازحـة: 
حيـث يتـم مَتثيـل األشـخاص أو تحليـل تجاربهـم لكـن دون 
االعـرتاف بفاعليـة النازحـني ]أنفسـهم[ أو فكرهـم وقدراتهـم.

أمـا املسـتوى التـايل -«العمـل مـن أجـل..« – فهـو يعـد تطورا، 
غـري أن انعـدام تناسـق القـوى يظـّل قامِئـا؛ ففـي حـني مُينـح 
النازحـون ظاهرًيـا مقعـًدا أكـرب عىل الطاولـة، إال إنهـم ُيدَعون 
فقـط،  انتقـايئ  نحـو  عـىل  املسـتوى  رفيعـة  االجتامعـات  إىل 
وبذلـك فهـم ال يسـاهمون يف وضـع جـدول أعـامل االجتـامع، 
ونـادرًا مـا ُيسـمح لهـم بدعـوة مشـاركني آخريـن. لـذا، فـإن 
غيـاب وصـول النازحـني بشـكل كامـل ومتسـاٍو سـيؤدي بدوره 
إىل الحـّد مـن قدرتهـم عـىل مشـاركة معارفهـم، وال ُيعـّدون، 

بالتـايل، مـن الخـرباء.

املشاركوَن يناقشوَن تأثرَي »كوفيد« COVID-19 عىل حياِة النساِء الوافداِت كجزٍء من »منتدى الحواِر املتنوِع« )املصدر: روب جودفريد، امُلوِصالُت الجدُد من النساِء(
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وميثـل مسـتوى »العمـل مـع« اإلنجـاز األعـىل يف عمليـة تعزيز 
املحادثـات  وتكـون  حدوثـه.  نـدرة  رغـم  الهادفـة  املشـاركة 
وبـدون  النهايـة  مفتوحـة  املسـتوى-  هـذا  يف  التشـاركية– 
نتائـج مقـررة مسـبًقا، كـام يشـارك النازحـون يف وضـع جـدول 
وتقييمـه. وتضمـن  وتنفيـذه  املـرشوع  تصميـم  ويف  األعـامل 
هـذه التشـاركية الوثيقـة مـن قبـل النازحـني أن تسـتفيد منـه 
تكـون رضوريـة  كـام  والربمجـة،  والتدخـالت  البحـوث  جميـع 
ملجتمعـات النازحـني. وهنـا يحصل مَتكني لألفـراد يتجاوز كونهم 
موضوعـات بحثيـة، أو مجـرد »مسـتفيدين مـن املسـاعدات«، 
ليصبحـوا خـرباء ونظـراء: فيتم االعـرتاف بتجـارب النازحني التي 
عاشـوها، وبخرباتهـم التـي اكتسـبوها، عـىل حـد سـواء. فيبـدأ 
اختـالل تـوازن السـلطة يضعـف مـن خـالل املشـاركة يف خلـق 

مسـاحة أوسـع إلنتـاج املعرفـة.

خطوات عملية تتجاوز ]حد[ التشاور
حـددت أنيـال وفريقها يف شـبكة »املوصالت الجدد من النسـاء« 
]الوافـدات أو النازحـات[ أسـئلة عملية ألصحاب الشـأن، وذلك 
األسـئلة  فقامِئـة  حالًيـا.  القامِئـة  التشـاركية  مناهجهـم  لتقييـم 
تالًيـا– وإن كانـت ليسـت كاملـة - تتضمـن بعـض االقرتاحـات 

حـول كيفيـة بـدء التأمـل الذايت.

مقارنـة  	 النازحـني  مـع  التشـاور  عمليـة  تكـرار  مـدى  مـا 
النازحـة؟ غـري  األخـرى  الفاعلـة  بالجهـات 

مـا هـي الطـرق التـي تتشـاور بهـا مـع النازحـني، ويف أي  	
مراحـل يتـم التشـاور معهم؟ )عىل سـبيل املثـال: يف مرحلة 
أو  التقييـم،  أو  التنفيـذ،  أو  املـرشوع،  أو  البحـث  تصميـم 

مشـاركة النتائـج(.

هـي  	 مـا  تحديـد  النازحـون  األشـخاص  يسـتطيع  هـل 
املسـؤوليات التـي يرغبـون يف تحملهـا )عـىل سـبيل املثـال: 
مسـاعد باحث، أو مشـارك يف االسـتبيان، أو عضو يف حلقات 
النقـاش( داخـل املـرشوع أم إنهـا محـددة مـن ذي قبـل؟ 

وهـل ميكنهـم تغيـري األدوار؟

نتائـج  	 يتـم فيـه مشـاركة  الـذي  املـكان  الـذي يقـرر  مـن 
إيصـال  تسـتطيع  وكيـف  وتقييمهـا؟  املـرشوع  أو  البحـث 
النتائـج إىل األشـخاص النازحـني الذيـن شـاركوا يف مرشوعك 
األمـام  إىل  التاليـة  بالخطـوات  ]الدفـع[  كيفيـة  ومناقشـة 

معهـم؟

ورمِبـا األهـم من ذلـك كله، هو: هـل ميكن للنازحـني الذين  	
يعملـون معـك أن يقولـوا ال؟ فهـل تخلـق مسـاحة كافيـة 
ليـس لسـامع آراء النازحـني ووجهـات نظرهـم ومعارفهـم 
فحسـب، بـل أيًضـا ألخـذ ]ذلـك كلـه[ عـىل محمـل الِجّد؟

خطوات تقدمية لتحقيق رشاكة هادفة
التنفيـذ،  ممكنـة  لكّنهـا  شـاملة  ليسـت  التاليـة  االقرتاحـات 
وذلـك لتعزيـز املشـاركة الهادفـة التـي تتجـاوز حـد التشـاور 
يف أي مرحلـة - حتـى بعـد إطـالق املـرشوع. وتهـدف هـذه 
االقرتاحـات إىل تضييـق فجـوة السـلطة التـي هّمشـت أصوات 
مجتمـع النازحـني أو قّللـت مـن شـأنها، كـام تهـدف إىل ضامن 
ـن وتسـاعد يف تغيـري طـرق تفاعـل الجهـات  أن التدخـالت مَُتَكِّ

الفاعلـة يف الحوكمـة العامليـة مـع النازحـني.

ومثمـرة  هادفـة  املشـاورات  تصبـح  مبكـر:  وقـت  انخـرط يف 
للغايـة عندمـا يحصـل انخـراط الالجئـني يف أرسع وقت ممكن. 
فإنـه إذا مل ُيـرشك النازحـون يف املحادثـة إال بعـد وضـع جدول 
أعـامل، فـإن قدرتهـم عـىل مشـاركة املعرفـة، وبالتـايل إحـراز 
سـتتضاءل  اآلخريـن[،  ]مـع  املتسـاوية  السـلطة  مـن  املزيـد 

. حتام

تعاون]معهـم[ يف جميـع املراحـل: مـن ]مرحلـة[ التصميم إىل 
التنفيـذ إىل التقييـم ونـرش املعرفـة بعـد املرشوع. إن املشـاركة 
املتناسـقة والشـفافة تعـزز من فـرص أن يجـر أي تدخل فائدة 

عـىل مجتمعـات النازحني عـىل النحو املنشـود.

وّسـع فـرص املشـاركة: يتوجب عـىل املامرسـني والباحثني رشح 
مشـاريعهم عـىل الـدوام، ويشـمل ذلـك النقاشـات الصادقة ملا 
ميكـن أن يتوقعـه النازحـون بعـد انتهـاء املـرشوع. ويجـب أن 
تتـم املشـاورات ضمـن حـوار مفتـوح، حيـث ميكـن للنازحـني 
اختيـار األدوار األنسـب إلشـغالها، وتغيـري األدوار إن وجـدت 
الرغبـة يف ذلـك، وأن يكونـوا قادريـن دامِئًـا عىل قـول ال، وعىل 

األسـئلة. طرح 

االتجاهـات  املعرفـة والخـربة متعددتـا  أّن  ضـع يف حسـبانك 
أو  البحـث  مراحـل  جميـع  يف  النازحـون،  ميتلـك  ]األوجـه[: 
الخـربة  متنوعـة مـن  أشـكاال  السياسـات،  أو  الربامـج  تصميـم 
أكـرث  الخارجيـة  التدخـالت  جعـل  يف  تسـهم  أن  ميكـن  التـي 
مِبسـاحات  تسـمح  أن  عليـك  لـذا،  نجاًحـا.  وأدعـى  أخالقيـة 
مرنـة للنازحـني لتقديـم مسـاهامت رسـمية وغري رسـمية حتى 

التعلـم فقـط. بالتدريـس بـدالً مـن  القيـام  يتمكنـوا مـن 

عـىل  يتوجـب  القـدرات:  تنميـة  ملطالـب  باالسـتجابة  التـزم 
الباحثـني واملنظـامت غـري الحكوميـة NGOs توفـري املهـارات 
أو التدريبـات املرتكـزة عـىل املعرفـة وفًقا لتوجيهـات رشكائهم 
النازحـني. فنقـل املهـارات املتبادلـة يعمـل عـىل سـد فجـوات 

السـلطة القامِئـة بشـكل أكـرب.
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أمـا بالنسـبة لألفـراد الذيـن تراودهـم الشـكوك حـول كيفيـة بدء 
تعـاون هـادف، فيمكـن لشـبكات قيـادة الالجئـني ولتلـك التـي 
يتـوىل قيادتهـا الالجئـون أنفسـهم RLOs أن تقـدم املسـاعدة.5 
فاتحـادات الالجئـني الحاليـة، مِبـا يف ذلـك الشـبكة العامليـة التـي 
يقودهـا الالجئـون وشـبكة R-SEAT )كنـدا( أو شـبكة املنظـامت 
التـي يقودهـا الالجئـون )أوغنـدا(، هـي ]جميعـا[ يف وضـع مثـايل 
لتسـهيل االتصـاالت البحثيـة وإدارة املشـاريع. نحـن نعتقـد بـأن 
املسـؤولية تقـع عـىل عاتـق الجهـات الفاعلـة مـن غـري الالجئـني 
لضـامن تحقيـق تعـاون هـادف، لكنهـم يف حاجة- ويجـب-  أن ال 

يشـعروا بالوحـدة يف عمليـة تحسـني التعـاون.

الخامتة
ملشـاركة  للنازحـني،  ]كافيـة[  يسـاعد خلـق مسـاحات  أن  ميكـن 
]اختـالل[  تصحيـح  يف  لديهـم،  املعرفـة  مـن  املتعـددة  األشـكال 
التـوازن يف السـلطة الذي أدى بدوره حاليا إىل تحجيم مسـاهامت 
السـكان النازحـني وإىل التقليـل من جـدارة تلك املسـاهامت. لذا، 
تهـدف توصياتنـا إىل اإليحـاء مِبسـارات جديـدة لجعـل الـرشاكات 
الـرضوري مـع  املبـدأ ال االسـتثناء. وسـيكون مـن  الهادفـة هـي 
ظهـور هـذه الطـرق التعاونيـة مراقبـة املجـاالت التـي ميكـن أن 
تكـون فاعلـة بشـكل جيـد والوقـوف عـىل تلـك التـي ال تكـون 
فاعلـة بشـكل جيـد. إن اتخـاذ خطـوات تدريجيـة مـن مسـتوى 
»العمـل لـيك« نحـو مسـتوى »العمـل مـع« ميكـن أن يسـاعد يف 
دفـع جـدول األعـامل هـذا لتحقيـق رشاكـة أكـرث جـدوى. فنحـن 
نؤكـد، مـع كل خطوة، إنسـانية جميـع األشـخاص وأهميتهم، وهو 
تأكيـد – ال شـك- يعـود بالفائـدة عـىل الجميـع بغـض النظـر عـن 

وضعهـم، نازحـني كانـوا أم غـري نازحـني.

كريستا شاربونو كونسلامن 
Christakuntzelman2022@u.northwestern.edu 

@ChristaKuntzel1 
حاصلة عىل دكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة نورث وسرتن 

وباحثة مستقلة

anoor@newwomenconnectors.com وأنيال نور 
@nooranila 

عضو اللجنة التوجيهية، الشبكة العاملية التي يقودها الالجئون 
سة مشاركة يف  )Global Refugee-led Network )GRN؛ ومؤسِّ

 القيادات النسائية الالجئات العاملية املستقلة 
 Global Independent Refugee Women Leaders

)GIRWL(؛ وزميلة باحثة، FFVT؛ ومؤسسة شبكة املوِصالت 
New Women Connectors الجدد من النساء

1. نستخدم عبارة »السكان النازحني« لإشارة إىل جميع األشخاص الذين أُجربوا عىل ترك 
منازلهم بسبب النزاع أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الحاجة إىل تأمني مصدر رزق غري 

متوفر يف املكان الذي يعيشون فيه، وهم: طالبو اللجوء والالجئون والنازحون داخلًيا 
وفئات املهاجرين األخرى

2. الشبكة العاملية التي يقودها الالجئون )GRN( والوصول إىل طلب اللجوء )2019(
 املشاركة الهادفة لالجئني كقيادة تحويلية: مبادئ توجيهية للعمل الفعيل 

bit.ly/refugee-participation-guidelines
3. تم اعتامد منوذجنا يف )العمل ليك والعمل ألجل والعمل مع( من مؤسسة االقتصاد 

الجديد )1998( املشاركة تعمل! 21 تقنية للمشاركة املجتمعية للقرن الحادي والعرشين
bit.ly/participation-works

ومن مقالة سيفرتأ اس، ودونغ إتش  وكوك اس )2021( »الحفاظ عىل استمرار التعاون 
يف التصميم الشامل بني اململكة املتحدة وتركيا من خالل منصات التصميم املشرتك«، 

واملوجودة يف كتاب التصميم الشامل واالبتكار االجتامعي، من منشورات جامعة معامر 
سنان للفنون الجميلة.

4. تم اعتامد تصنيف املعرفة املعاشة والخربة من كتاب شكامن هريدي يب )2015( تحت 
عنوان: ما وراء الحرية الدينية. مطبعة جامعة برينستون

5. انظر أليو إم، والريحاوي أس، وميلرن جي، ونور آي و ويزفادوست إن و زيغاشان يب 
)2020( »من قبل الالجئني، من أجل الالجئني: قيادة الالجئني خالل COVID-19 وما 

بعده«، مجلة  مراجعة الهجرة اإلجبارية، إصدار 64
bit.ly/FMR-refugee-leadership

سامرسة السلطة وحراس البوابات كحلفاء: أمنوذج للرشاكة
)Tracey Donehue( وترييس دونهو )Musa Ahmadi( وموىس أحمدي )Abdullah Sarwari( عبد الله رسواري

حدد املؤلفون، بناء عىل تجربتهم يف العمل مًعا عىل تعليم الالجئني يف إندونيسيا، أربعة أمناط إلرشاك 
الالجئني أو إقصائهم يف عمليات صناعة القرار، وهم يناقشون هنا أدوار الحلفاء ومسؤولياتهم يف التغلب 

عىل ]مشكلة[ إسكات أصوات الالجئني.

وهي   ،)Tracey( ترييس  قالتها  الكلامت  هذه  معي«  »إنه 
باحثة بيضاء، من أجل مَتكني موىس )Musa(، وهو الجئ من 
الهزارة )Hazara(، من دخول مبنى املفوضية السامية لألمم 
إندونيسيا،  جاكرتا،  يف   UNHCR الالجئني  لشؤون  املتحدة 
ترييس  كانت  وبينام  مسبقا.  مقرر  اجتامع  لحضور  وذلك 
ُيوَقف  تنتظر موىس، شاهدته  الداخل  )Tracey( جالسة يف 

وهو مير عرب الحواجز املعدنية واألسالك الشائكة ومُينع من 
الدخول من قبل حارس األمن. وهنا، يف هذه املرة، ترصفت 
 )Musa( ملوىس  حليف  كبواب  حرفيا   )Tracey( ترييس 
لتمّكنه من الوصول إىل سامرسة السلطة داخل املبنى. ولكن 
وضوحا  أقل  أشكال  يف  يظهر  ما  غالًبا  ذلك،  مع  االستبعاد، 

وأكرث تعقيًدا.
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