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من التعايش إىل التامسك يف العالقات بني الالجئني واملضيفني 
)Cory Rodgers( كوري رودجرز

أصبح تحسني “التامسك” هدًفا مشرتًكا يف حاالت استضافة الالجئني. ولكن غالًبا ما يستخدم املصطلح دون 
تعريف واضح، األمر الذي يكون له انعكاساته عىل رسم السياسات وتصميم الربامج.

التـي  بالتوتـرات  املـايض،  العقـد  مـدى  عـىل  االهتـامم،  ازداد 
تنشـب بـني الالجئـني واملجتمعـات املضيفـة، خاصـة يف حـاالت 
النـزوح طويـل األمـد. ولطاملـا أدركـت مفوضيـة األمـم املتحـدة 
الجامعـي  النـزوح  أن   )UNHCR( الالجئـني لشـؤون  السـامية 
ميكـن أن يكـون لـه آثـار سـلبية عـىل املجتمعـات املضيفـة. لقد 
أقـر إعـالن نيويـورك لعـام 2016 أن معظـم الالجئـني يعيشـون 
يف بلـدان منخفضـة ومتوسـطة الدخـل، حيـث ُينظـر إليهـم  يف 
أغلـب الحـاالت عـىل أنهـم عـبء إضـايف عـىل البنيـة التحتيـة 
االجتامعيـة املثقلـة أصـال باألعبـاء، أو كمنافسـني عـىل الفـرص 

االقتصاديـة املحـدودة هنـاك. 

التنميـة  أجنـدة  حاولـت   ،)1970s( السـبعينيات  بدايـة  منـذ 
االسـتفادة  خـالل  مـن  األعبـاء  هـذه  تقليـل  لالجئـني  واالعانـة 
املحليـة.  التحتيـة  البنيـة  يف  االسـتثامر  يف  الالجئـني  دعـم  مـن 
1 فأدخلـت مفوضـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني - حتـى 

بغيـاب سياسـة رسـمية- اسـتحقاقات مخصصـة مـن املسـاعدة، 
املضيفـني  للسـكان  السـامح  مثـل  املحليـة،  للطلبـات  اسـتجابة 
املحليـني  السـكان  إعطـاء  أو  املخيـامت  خدمـات  إىل  الوصـول 

التوظيـف. فـرص  يف  األولويـة 

وباإلضافـة إىل املخـاوف املتعلقـة باألعباء الناجمة عن اسـتضافة 
الالجئـني، فـإن املجتمعـات املحليـة قـد مَتـارس أيًضـا سـلوكيات 
الديـن أو الجنسـية  العـرق أو األصـل أو  مَتييزيـة عـىل أسـاس 
أو الثقافـة. وميكـن أن تصبـح هـذه املواقـف راسـخة جـدا، ال 
سـيام إن كانـت متأصلـة يف ذكريـات مؤملـة عن العنـف والظلم 
التاريخـي. فعـىل سـبيل املثـال، يتـم أحياًنـا الخلط بـني النازحني 
السـوريني ]الجـدد[ يف لبنـان والنظام السـوري الـذي احتل البلد 
مـن عـام 1990 حتـى عـام 2005. أمـا يف كينيا، فقد تـم التعامل 
مـع الالجئـني الصوماليـني هنـاك عـىل أنهـم تهديـد أمنـي للبلد، 
بنـاء عـىل الفظائـع التـي ارتكبهـا مقاتلـو حركـة الشـباب، مِبا يف 
ذلـك هجـوم مركـز البوابـة الغربيـة  Westgate يف عـام 2012 

ومذبحـة جامعـة غاريسـا )Garissa( يف عـام 2015. 

ليـس هنـاك – بشـكل عـام- مـا هـو جديد حـول مشـكلة التوتر 
يف حـاالت اسـتضافة الالجئـني. لكـن الجديـد هنـا هـو تطبيـق 
مفهـوم »التامسـك« مـن قبـل الجهـات العاملة يف مجـال حامية 

اهتـامم  إىل  الدعـوات  إزدادت  بنغالديـش،  ففـي  الالجئـني. 
وذلـك  الدعـم  برامـج  يف  االجتامعـي  التامسـك  مِبوضـوع  أكـرث 
بسـبب تراجـع التسـامح بـني املجتمعـات القريبـة مـن مخيـم 
كالوبيـي  أمـا يف مسـتوطنة   2  .)Cox’s Bazaar( بـازار  كوكـس 
 2019 عـام  أجريـت  دراسـة  قامـت  كينيـا،  يف   )Kalobeyei(
بتكليـف مـن مفوضيـة األمم املتحدة السـامية لشـؤون الالجئني 
UNHCR بالتحقيـق يف تأثـري املسـاعدة النقديـة عىل التامسـك 
االجتامعـي. 3 ويف خطـط االسـتجابة اإلقليميـة لالجئـني لسـوريا 
وفنزويـال، تقـوم الجهـات العاملـة يف مجـال اإلغاثـة اآلن عـىل 

دمـج التامسـك يف برامجهـا يف البلـدان املجـاورة.

كان تركيـز الجهـات العاملـة يف مجـال حاميـة الالجئني يف املايض 
موجًهـا إىل منـع الـرصاع وصنـع السـالم و »التعايـش«. وتتعلـق 
هـذه املصطلحـات بتخفيـف التوتـرات وغـرس الحـد األدىن مـن 
قيـم التسـامح. لكـن يبقـى هذا األمـر موضوعـا متواضعا نسـبًيا 
مقارنـة باألجنـدة التـي ينطـوي عليهـا مفهوم »التامسـك«، وهو 
الـذي ينطـوي عـىل رؤيـة أكـرث طموًحـا لتعزيـز الثقـة واالنتامء 
االجتامعـي واالندمـاج االقتصادي واملشـاركة السياسـية. وعالوة 
عـىل ذلـك، فعـىل الرغـم مـن أن التعايـش يفـرتض مسـبًقا أن 
التامسـك  فـإن  جنـب،  إىل  جنًبـا  تعيـش  متعـددة  مجموعـات 
يقلـل مـن أهميـة الحـدود بـني هـذه املجموعـات. وبالنظـر إىل 
التعايـش »بـني«  أننـا: نتحـدث عـن  النحويـة نجـد  الفروقـات 
تشـجيع  عـىل  ُيركـز  التامسـك  بينـام  ومضيفيهـم،  الالجئـني 
التامسـك »داخـل« مجتمـع متنـوع، كـام يتضـح يف املقاربـات 
القامِئـة4 التـي أصبحـت تقـدم املسـاعدة عـىل أسـاس املنطقـة 
الجغرافيـة، وهـي املنهجيـة التي أصبحت سـائدة بشـكل متزايد 

 . مؤخرا

هدف السياسـة املجزء واملستورد؟
التامسـك يف خطـاب حاميـة  انتشـار مفهـوم  الرغـم مـن  عـىل 
الالجئـني بشـكل متزايـد مؤخـرا، فـإن املفوضيـة السـامية لألمـم 
املتحـدة لشـؤون الالجئـني )UNHCR( ال مَتلـك - لغايـة اآلن- 
التامسـك االجتامعـي. فيظهـر املفهـوم،  سياسـة رسـمية بشـأن 
بتعريفـات  متنوعـة  سياسـية  مجـاالت  عـرب  ذلـك،  مـن  بـدالً 
 )GCR( متعـددة وغـري مفّصلة. فامليثاق العاملي بشـأن الالجئني
لألنشـطة  محتملـة  فائـدة  باعتبـاره  التامسـك  موضـوع  يذكـر 
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الرياضيـة والثقافيـة. وبالتـايل، فهـو يعـرّف التامسـك يف املقـام 
األول مـن منظـور العالقـات »األفقيـة« أو تلـك القامِئـة »بـني 
التعريفـي للمفوضيـة  الدليـل  املجتمعـات«. ومـع ذلـك، فـإن 
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني UNHCR الخـاص 
باملسـاءلة تجـاه األشـخاص املترضريـن )AAP(، يتطلب تضمني 
جميـع املجتمعـات )مِبـا يف ذلـك املضيفـني لالجئـني( يف آليـات 
صنـع القـرار والتغذيـة الراجعـة، وذلـك لضـامن أن يكـون لكل 
شـخص صـوت مسـموع يف عمليـة صنـع السياسـات. ويتوافـق 
هـذا مـع الُبعـد »العمـودي« أو مـا يسـمى ُبعـد »مـن املجتمع 

إىل املؤسسـة« للتامسـك. 

الالجئـني  لشـؤون  السـامية  املفوضيـة  اسـتوردت  لقـد 
املتعلـق  السـيايس   نهجهـا  واسـع،  نحـو  عـىل   ،)UNHCR(
بالتامسـك االجتامعـي مـن خـالل رشاكاتها مع منظـامت أخرى. 
فقـد ُطـور امليثـاق العاملي للهجـرة اآلمنـة واملنظمـة والنظامية 
تحـت قيـادة املنظمـة الدوليـة للهجـرة )IOM(، وهـو يتنـاول 
امليثـاق  تناولـه  مـام  أكـرث وضوًحـا  بشـكل  التامسـك  موضـوع 
العاملـي بشـأن الالجئـني GCR، حيـث نجـد الهـدف رقـم 16 
مكرسـا لــ »مَتكـني املهاجريـن واملجتمعـات لتحقيـق االندمـاج 
الدوليـة  املنظمـة  فعمـدت  االجتامعـي«.  والتامسـك  الكامـل 
للهجـرة )IOM( إىل أن تجعـل مـن موضـوع التامسـك محـور 
املهاجريـن، كـام أطلقـت مبـادرة حـول  اسـرتاتيجيتها إلدمـاج 

االجتامعـي.5 والتامسـك  والدمـج  التنـوع 

يف  مسـتدام  مكـّون  هـو  االجتامعـي  التامسـك  فـإن  وباملثـل، 
 )UNDP( اسـرتاتيجيات التنميـة لربنامـج األمم املتحـدة اإلمنايئ
 )UNDP( اإلمنـايئ  املتحـدة  األمـم  فربنامـج  الـدويل؛  والبنـك 
يعمـل عـىل إرشاك مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 
التهجـري  أجـل  مـن  الرشاكـة  برامـج  خـالل  مـن   )UNHCR(
اإلقليميـة لالجئـني يف  االسـتجابة  التـي توجـه  القـرسي، وهـي 
سـوريا. كـام دخـل البنـك الـدويل يف رشاكة مـع مفوضيـة األمم 
برنامـج  يف   )UNHCR( الالجئـني  لشـؤون  السـامية  املتحـدة 
االسـتجابات اإلمنائيـة ملـرشوع تأثـري النـزوح يف الـرشق والقـرن 
املضيفـة  املجتمعـات  نافـذة  برنامـج  يف  وكذلـك  األفريقـي، 

والالجئـني.

تحقيق االتسـاق يف سياسة التامسك
عـىل الرغـم مـن أن مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 
)UNHCR( تعتمـد عـىل نهج رشكائها يف التامسـك االجتامعي، 
فثمـة حاجـة إىل اسـرتاتيجية أكـرث وضوًحـا حـول الـدور املحدد 
لألمـم  السـامية  املفوضيـة  واليـة  يف  االجتامعـي  للتامسـك 
املتحـدة لشـؤون الالجئـني )UNHCR(. وقد أشـارت املقابالت 

مـع املشـاركني باالسـتطالع يف لبنـان وكينيـا إىل وجـود شـكوك 
وكذلـك  التامسـك،  معنـى  حـول  واسـع  نطـاق  عـىل  وخـالف 
حـول الطـرق التـي ميكـن مـن خاللها دمـج مفهوم التامسـك يف 
برمجـة معونـة الالجئـني وقياسـها مـن أجـل التوجيـه واملراقبـة 

والتقييـم.

وتشـري املقابـالت مـع موظفـي املفوضيـة الحاليـني والسـابقني 
للتامسـك دوًرا يف قسـمني مـن أقسـام املفوضيـة عـىل  إىل أن 
الدوليـة،  الحاميـة  قسـم  التامسـك يف  لـدور  فبالنسـبة  األقـل. 
ميكـن للتامسـك أن يسـاعد يف منـع إلحـاق األذى بالالجئـني يف 
األماكـن التـي يطلبـون فيهـا اللجـوء. فقـد تعمـد املجتمعـات 
توزيـع  مـن  املسـتاءة  تلـك  أو  لالجئـني  املعاديـة  املضيفـة 
املسـاعدات املركـزة عـىل الالجئـني، إىل اتخاذ إجـراءات ضدهم، 
مـن مثـل عمليـات اإلخـالء القـرسي أو الرسقة أو حتـى العنف 
الجسـدي. وإذا مـا شـعروا أن املسـاعدة قـد تـم توزيعهـا عـىل 
نحـو غـري عـادل، فهناك يكمـن أيًضا خطـر أن تتخـذ البلدان أو 
املجتمعـات املضيفـة إجـراءات ملنـع تقديـم املسـاعدات. لـذا، 
فـإن إدارة التوتـرات بـني الالجئـني واملضيفـني أمر بالـغ األهمية 

للحفـاظ عـىل »مسـاحة الحاميـة«. 

يسـاهم  أن  فيمكـن  والحلـول،  التكّيـف  لقسـم  بالنسـبة  أمـا 
عرّفهـا  التـي  املحليـة«،  »الحلـول  إىل  الوصـول  يف  التامسـك 
»ترتيبـات  أنهـا  عـىل  التطوعيـة  للـوكاالت  الـدويل  املجلـس 
تكّملهـا  ولكنهـا  الدامِئـة  الحلـول  إىل  الوصـول  محـل  تحـل  ال 
وتسـهل الوصـول إليهـا«.6 فغالًبـا مـا يجـد الالجئـون أنفسـهم 
عالقـني يف حـاالت يكـون فيهـا االندمـاج القانـوين الكامـل، مِبـا 
يف ذلـك التجنـس، أمـرا غـري ممكـن سياسـًيا عىل املـدى القصري. 
أقـل  هـدف  نحـو  االجتامعـي  التامسـك  برامـج  تدفـع  وهنـا، 
طموًحـا، يتمثـل يف جعـل املنفـى واقعـا أكـرث قبـواًل، وبالتـايل 
تسـهل أشـكاال محـدودة من االندمـاج االجتامعـي واالقتصادي. 
وعندمـا يتمكـن الالجئـون مـن املشـاركة يف الحيـاة االجتامعيـة 
واالقتصاديـة والسياسـية للمجتمعـات املضيفـة، يصبـح لديهـم 
قـدرة أكـرب عـىل السـعي إىل حلـول دامِئـة برشوطهـم الخاصـة. 
وقـد يكـون هـذا مِبثابـة نقطـة انطـالق نحـو االندمـاج املحـيل، 
أو نقطـة انطـالق إمـا للعـودة الطوعيـة إىل الوطـن أو السـعي 

وراء مسـارات تكميليـة نحـو بلـدان ثالثـة.

دمج التامسـك يف برمجة املعونة 
ميكـن - مـن خـالل إدراك أوضـح ألهـداف السياسـات - دمـج 
غايـات التامسـك االجتامعـي بشـكل أكـرث ترابطـا وفعاليـة يف 
برمجـة مسـاعدة الالجئـني. ويشـمل ذلـك تطويـر املعايـري التي 
تقـاس عـىل أساسـها التحسـينات يف التامسـك، وكذلـك تطويـر 
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األدلـة التـي ُصممـت التدخـالت بنـاًء عليهـا. وتتضمـن األسـئلة 
الرئيسـية التـي تتطلـب إجـراء البحـث وجلـب األدلـة مـا يـيل:

يتـم  التفاعـل؟  أو  االندمـاج  التكامـل،  يعنـي  التامسـك  هـل 
تطبيـق مصطلـح التامسـك عـىل مجموعـة واسـعة مـن منـاذج 
التدخـل. ويتمثـل أحـد هـذه األسـاليب يف االسـتثامر يف البنيـة 
التحتيـة املشـرتكة مثـل الطـرق والشـبكات الكهربائيـة وأنظمـة 
وإدارة  الصحيـة  والرعايـة  التعليـم  مثـل  والخدمـات  امليـاه، 
النفايـات، والتـي ميكـن أن تصبـح تحـت ضغـط اسـتخدام أكـرب 
بعـد وصـول النازحـني. أمـا ااملقاربـة الثانيـة فتتمثـل باشـتامل 
املضيفـني كمسـتفيدين مـن الربامـج املخصصـة أصـال لالجئـني. 
وبهـذا، تكـون هـذه املقاربـة قـد اسـتجابت لالتهامـات بتقديـم 
مسـاعدات تتمحـور حـول الالجئـني فقـط، ويهـدف إىل تقليـل 
مـن  وبالرغـم  الالجئـني.  مـن  املسـتضيفني  السـكان  اسـتياء 
ينحـرف  النهـج  تدعـم هـذا  التـي  الربامـج  منطـق  فـإن  ذلـك، 
وفوائـد  تكاليـف  مقاييـس  أي   - االقتصاديـة  املنظـورات  نحـو 
االسـتضافة - بـدالً مـن املنظـورات األنرثوبولوجيـة واالجتامعية. 
ويركـز النمـوذج الثالـث عىل زيـادة التفاعـالت بـني املجتمعات 
املختلفـة وتحسـينها. ويتم دعم هذا النهج من خالل الدراسـات 
التـي تظهـر ارتباًطـا إيجابًيـا بـني التفاعـالت والتصـورات مـا بني 

املجموعـات.

هـل ينبغـي أن يكـون التامسـك منفصـال عـن الربامـج، أم هـل 
يجـب دمجـه يف قطاعـات أخـرى؟ تنظـر بعـض املشـاريع إىل 
التامسـك كهـدف أسـايس، مثـل تلـك املشـاريع التـي تركـز عـىل 
ثقافـة السـالم وآليـات حـّل النزاعـات والحـوار املجتمعـي. لكن 
العديـد مـن املشـاريع أدرجـت التامسـك يف قطاعـات أخـرى، 
مثـل مشـاريع البنيـة التحتيـة التـي توظـف كال مـن الالجئـني 
والسـكان املحليـني أثنـاء البنـاء، أو مشـاريع كسـب العيش التي 

تدعـم األعـامل لـكال املجموعتـني.

فيـام  معينـة؟  فئـات  التامسـك  برامـج  اسـتهداف  ينبغـي  هـل 
شـاملة  االجتامعـي  التامسـك  برامـج  مقاربـات  بعـض  ُتعتـرب 
وتعمـل عـىل نطـاق واسـع أو عـىل مسـتوى املجتمـع كلـه، فـإن 
وتفـرتض  محـددة.  سـكانية  فئـات  تسـتهدف  أخـرى  مشـاريع 
الربامـج القامِئـة عـىل الحـاالت املهمشـة أن األفـراد األسـوأ حـااًل 
مـن السـكان املضيفـني هـم األكـرث قابليـة للتعبئـة باالتهامـات 
إدراجهـم  يكـون  وبالتـايل،  لالجئـني.  باالنحيـاز  املعونـة  لربامـج 
كمتلقـني للمسـاعدات وسـيلة لتخفيـض التوتـرات بشـأن توزيـع 
املسـاعدات. وتسـتهدف بعض املشـاريع الشـباب بوصفهم األكرث 
عرضـة لالنخـراط يف املواجهـات الجسـدية؛ بينـام يـرشك البعـض 
اآلخـر النسـاء كعوامـل بنـاء جسـور محتملـة بـني املجتمعـات.

مـا هـي أفضـل طريقـة ملراقبـة التوتـر والتامسـك؟ إن مراقبـة 
االسـتطالعات  عـىل  تعتمـد  مـا  غالًبـا  االجتامعيـة  التوتـرات 
التصوريـة التـي تثـري املشـاعر تجـاه أفـراد املجموعـات األخرى. 
ولكـن، غالًبـا مـا تعتمـد مثـل هـذه االسـتطالعات عـىل فئـات 
الـذي  األمـر  القانـوين،  الوضـع  أو  الجنسـية  إىل  تسـتند  عامـة 
االسـتطالعات  أسـئلة  عـىل  املسـتجيبني  ذاتـه-  بحـد   – يدفـع 
إىل التفكـري بنـاء عـىل صـور منطيـة بـدالً مـن التفكـري بنـاء عـىل 

حقيقيـني.7 أشـخاص  مـع  الفعليـة  عالقاتهـم 

أخـرًيا، مـا هي اآلثار غري املقصـودة إلدارة العالقات بني الالجئني 
باملجتمعـات  املتزايـد  ُيفـرتض أحياًنـا أن االهتـامم  واملضيفـني؟ 
املضيفـة هـي خطـوة يف االتجـاه الصحيـح. لكـن تقديـم املعونة 
للمواطنـني املحليـني رمِبا يـؤدي إىل املخاطرة بالتدخل يف شـؤون 
الدولـة وإىل رفـع التوقعـات مـن جهـة »اسـتحقاقات املضيـف« 
املسـتقبلية، األمـر الـذي يجـرب منظـامت حاميـة الالجئـني عـىل 
االنحـراف عـن واليتهـا ويزيـد من التكاليـف املرتتبـة عليها. وقد 
تـؤدي هـذه التكاليـف اإلضافيـة إىل تقويض مسـاحة الحامية يف 
نظـام مسـاعدات يعـاين – ابتـداء- مـن نقـص التمويـل. وميكن، 
مزيـد  إىل  االسـتحقاقات  هـذه  تـؤدي  أن  ذلـك،  إىل  باإلضافـة 
مـن التوتـرات داخـل املجتمـع املضيـف ذاتـه. إن التوتـرات بني 
أصـال. 8  توتـرات بجوهرهـا سياسـية  الالجئـني واملضيفـني هـي 
وميكـن ملحـاوالت معالجتهـا أن تزيـد من  تسـييس التقسـيامت 
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