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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 
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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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إّن أمنوذج املؤلفني املتعلق بتمكني الرشاكات يعتمد عىل تأمالتهم 
إندونيسيا منذ عام 2016.  الالجئني يف  العمل مًعا عىل تعليم  يف 
منارصة  يف  الالجئني  استبعاد  ــاج/  إلدم أشكال  أربعة  فحددوا 
ترتاوح  التي  املامرسات،  وتطبيق  األبحاث  اجراء  ويف  السياسات 
الرمزية  الكالمية  باملشاركة  مرورا  الرصيح  االستبعاد  من  ابتداء 
والرشاكة العادلة وانتهاء بتويل الالجئني القيادة. كام أنهم يركزون 
حراس  من  الحلفاء  خاللها  من  يستطيع  التي  الكيفية  عىل  أيضا 
الخربة  ذوي  األشخاص  مَتكني  من  السلطة  وســامرسة  البوابات 
املعاشة يف الهجرة القرسية من التأثري عىل السياسات واملامرسات.

من  يقرب  ملا  إندونيسيا  يف  كالجئ   )Abdullah( الله  عبد  عاش 
تعليم  مركز  تأسيس  يف  الفرتة  تلك  وشارك خالل  سنوات.  خمس 
الذي  املركز  له، وهو  بعد مديرًا  فيام  أصبح  ثم   )RLC( الالجئني
يوفر التعليم ألكرث من 300 الجئ مستبعدين من التعليم الرسمي 
 .2019 عام  كندا يف  الله يف  عبد  توطني  أعيد  وقد  إندونيسيا.  يف 
الالجئني  للمعلمني يف مركز تعليم  وأجرت ترييس تدريًبا وإرشادا 
العمل  يف  طولية  بحثية  دراســة  إجــراء  قبل  عامني  ملدة   RLC
التشاريك يف املركز RLC خالل الفرتة التي كان عبد الله فيها مديرا 
له. وكانت نتيجة تلك الدراسة أن ُأنِشئ أول مسار تعليمي رسمي 
العام  التعليم  تطوير  دعم  مرشوع  وهو:  إندونيسيا،  يف  لالجئني 
)GEDSP(. وقد أدار موىس برنامج جاكرتا GEDSP، وكان له دور 

فّعال يف التطبيق الناجح لربنامج GEDSP يف إندونيسيا.

لقد كان كل من موىس وعبد الله من صّناع التغيري. لقد نجحا يف 
التعليم  يف  الالجئني  حقوق  مجال  يف  تغيري  إحداث  ويف  املنارصة 
ويف تحقيق االعتامد الرسمي يف إندونيسيا. ولكن عىل الرغم من 
نجاحاتهام، فإّن كليهام يقّران بوجود التحديات الكبرية التي تواجه 
عىل  تؤثر  التي  السياسية  القرارات  صنع  يف  ]الالجئني[  اندماج 
حياتهم، كام يلقيان الضوء عىل دور الحراس املتميزين وسامرسة 
السلطة كحلفاء، ليس فقط يف تسهيل وجودهم عىل طاوالت صنع 
القرار، ولكن أيًضا يف ضامن أن تسمع أصواتهم لدى أولئك. وقد 
شهدت ترييس أيًضا، باعتبارها واحدة من هؤالء الحلفاء، استبعاًدا 
قبل  من  الالجئني  ألصوات  مقصود  غري  استبعادا  وكذلك  رصيًحا 
سامرسة السلطة يف إندونيسيا، يف الوقت ذاته الذي تم الرتحيب 
بها ]شخصيا[ واالستامع إليها كمدافعة متميزة عن تعليم الالجئني.

استبعاد رصيح
يتذكر عبد الله، قائال:

»لقد شهدت بأم عيني عندما تم استبعادنا من االجتامعات التي 
اللجوء والالجئني. هناك  اتخذت فيها قرارات مهمة بشأن طالبي 
الكثري الذي ميكن عمله لتحسني وضع الالجئني يف إندونيسيا إذا ما 

أتيحت لنا الفرصة ملشاركة أفكارنا وخرباتنا كمهّجرين قرسيني. وأنا 
املرتتبة عى إرشاك  الصعوبات  م  أتفهَّ أن  الوقت ذاته  أستطيع يف 
املهاجرين قرسًا يف املناقشات. فالبعض قد يرتدد يف املشاركة خوًفا 

من أن يكون لذلك تأثري سلبي عى عملية اللجوء الخاصة بهم«.

أن  وهـي:  املحتملـني،  للحلفـاء  مهمـة  نقطـة  اللـه  عبـد  يثـري 
الالجئـني القابعـني يف املواقـف الضعيفـة يشـعرون بـأن حياتهـم 
الحالية واملسـتقبلية يف قبضة سـامرسة السـلطة كلّيا، وبالتحديد 
 )UNHCR( املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني
الشـعور  الالجئـون إىل  لـذا، يحتـاج  والحكومـة املضيفـة لهـم. 
باألمـان عنـد مشـاركة قصصهـم وعنـد رسدهم مظاملهـم واقرتاح 
حلـول ملشـاكلهم. فيشـري مـوىس إىل أنه سـيكون أكرث قـدرة عىل 

املسـاهمة يف هـذه املقالـة بعـد تأمـني مـكان إلعـادة توطينه.

يتوجـب عـىل حلفـاء الالجئـني احـرتام التجـارب املعيشـية التـي 
مـر بهـا الالجئـون وهـي التـي تجعلهـم يشـعرون بالعجـز عـن 
إال  مثالًيـا،  ليـس  األمـر  أن  مـن  الرغـم  فعـىل  أصواتهـم.  رفـع 
أن الحلفـاء يسـتطيعون، يف الحـاالت التـي يتـم فيهـا اسـتبعاد 
مخاوفهـم  بسـبب  أو  النظاميـة  الحواجـز  بسـبب  الالجئـني 
الخاصـة، اسـتخدام امتيازهـم النسـبي يف جلـب انتبـاه سـامرسة 
السـلطة إىل تجـارب الالجئـني الحّيـة والدفاع عنهـم. وقد فعلت 
املفوضيـة  مـع  اجتامعاتهـا  يف  كثـرًيا  هـذا   )Tracey( تريـيس 
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني UMHCR. ولكنهـا 
شـعرت بعـدم االرتيـاح لفعـل ذلـك، ألن حقهـا يف الـكالم مبنـي 
عـىل مبـدأ عـدم العدالة. وبغض النظـر عن ذلك، فقـد تم بهذه 
الطريقـة جلـب انتبـاه صانعـي السياسـات إىل مصالح عبـد الله 
ومصالـح مركـز تعليـم الالجئـني RLC، كـام حصل مـرشوع دعم 
تطويـر التعليـم العـام )GEDSP( عـىل دعم املفوضية السـامية 
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني UNHCR عىل مسـتوى وضع 
السياسـات ودفـع التمويـل. ويحتـاج الحلفـاء عنـد دفاعهم عن 
الالجئـني املسـتبعدين إىل تأكيـد أنهـم ميثلـون مصالـح أولئـك 

صحي. بشـكل 

سـامرسة  مـع  للتحـّدث  مسـتعدين  الالجئـون  يكـون  عندمـا 
السـلطة والدفـاع عـن أنفسـهم تكـون مهمـة الحلفـاء الرتكيـز 
عـىل تسـهيل هـذا الوصول ]اللقـاء[. فام أن ُأنِشـئ مرشوع دعم 
تطويـر التعليـم العـام GEDSP  مثـال حتـى دعـت املفوضيـة 
مـوىس إىل االجتامعـات بشـكل منتظـم. وقـد سـاعدت معرفـة 
حلفـاء مـوىس )Musa( بـ »قواعد اللعبـة« وصوله إىل املفوضية: 
تطويـر  دعـم  مـرشوع  إدارة  فريـق  يف  رئيسـًيا  عضـًوا  بصفتـه 
التعليـم العـام GEDSP، فـام عـاد ممكنا إنـكار إرشاك موىس يف 

عمليـات صناعـة القـرار.



4141 املَعرَِفُة والّصوُت والّسلَطُة نرشة الهجرة القرسية 70

اإلرشاك الرمزي يف الحوار
الالجئني  إدراج  عىل  األمثلة  من  العديد  أيًضا  املؤلفون  شهد  لقد 
بشكل رمزي عىل طاوالت صنع القرار: حيث تتم دعوة الالجئني 
أو منحهم الحق يف املشاركة يف املنتديات مع سامرسة السلطة، غري 
أنه ُيصار إىل كتم أصواتهم فيها. وقد يكون هذا اإلسكات متعمًدا 
 )Tracey( وترييس   )Musa( لقد الحظ موىس  األحيان.  بعض  يف 
ذلك يف اجتامعاتهام مع ممثيل املفوضية السامية لشؤون الالجئني 
الالجئني  مجتمع  باحتياجات  املتعلقة  فاألسئلة   .UNHCR
عىل   )Tracey( ترييس  إىل  باستمرار  توّجه  كانت  وتصوراتهم 
الرغم من أن موىس )Musa( هو فرد من املجتمع الذي كان قيد 
تعيد  كانت  كحليف،  بدورها   ،)Tracey( ترييس  ولكن  املناقشة. 
توجيه األسئلة إىل موىس )Musa(. فظل موىس )Musa(، مع ذلك، 
يشعر بأن صوته مل يسمع وأن مكانته مل تثبت عىل الطاولة كخبري. 
السامية  للمفوضية  بالنسبة  لكني  إنسان،  »أنا  يقول:  من  فهو 
لشؤون الالجئني UNHCR يشء مختلف، فلست مثل اآلخرين«.

لقد كان هذا هو الحال أيًضا يف بعض املؤمَترات التي حرضها عبد 
الله )Abdullah( وترييس )Tracey( مًعا حيث تحدث فيها خرباء 
من غري الالجئني إىل الالجئني حول قضايا الالجئني. ففي أحد هذه 
املؤمَترات، مل تتم دعوة أحد من الالجئني للتحدث حتى عندما كان 
»الخرباء« من غري الالجئني يتناقشون عالنية حول شعور الالجئني 

أخرى،  مرة   )Tracey( ترييس  أعادت  وهنا  معينة.  قضايا  تجاه 
توجيه  التحدث«،  »حق  بـ  ضمنيا  تتمتع  مميزة  حليفة  بصفتها 
مداخالت  لديهم  أّن  علمت  ممن  املشاركني،  الالجئني  إىل  األسئلة 
قّيمة. وما إن أجاب عدد قليل من الالجئني املشاركني عىل األسئلة، 
وما إن قّدموا بناًء عىل تجاربهم املعيشية مساهامت ذكية جاءت 
يف محلها، حتى انربى الالجئون املشاركون اآلخرون يف الغرفة إىل 
املطالبة بحقهم يف التحدث، وفعلوا ذلك بحرية. لقد كان هذا مثاالً 
عىل املشاركة الرمزية حتى وإن كان ذلك غري مقصود؛ فقد فشل 
الداعون يف مثل هذه املشاركات يف إدراك وجود تسلسل السلطة 
فضاًل  الالجئني،  مشاركة  يعيق  أن  ميكن  الذي  الغرفة  يف  الهرمي 
عن وجود معايري ثقافية مختلفة للخطابات. كام يجب أن نذكر 
أن املؤمَتر )موضوع الحديث( قد ُعِقد بالكامل باللغة اإلنجليزية، 

األمر الذي أدى أيضا إىل إسكات العديد من الالجئني املشاركني.

أوالً، ميكنهم  الرمزية.  املشاركة  الحلفاء دورين يف مواجهة  يلعب 
للمنتدى،  التخطيط  مرحلة  يف  الرمزية  املشاركة  احتاملية  تحديد 
املرتجمني  باستخدام  يتعلق  فيام  للمنظمني  توصيات  وتقديم 
أمناط  ومناقشة  املصدر،  مجهولة  املساهامت  وتسهيل  الفوريني، 
املشاركة املناسبة للثقافات املتعددة. ثانًيا، ميكنهم التأكد من أن 
املتواجدين يف الغرفة عىل دراية تامة بأن لهم الحق يف التحدث 

إذا ما رغبوا يف ذلك.

)2019 TEDxUbud ًما كلمَتُه: »الكفاُح الخفيُّ لالجئني« يف ملتقى »تيدإكس أوبود«، بايل، إندونيسيا يف عام 2019م. )املصدر: تيدإكس أوبود عبُد اللِه رَسواري مقدِّ
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رشاكات متكافئة
تحدث الرشاكات املتكافئة عندما يتم تقدير مساهامت الالجئني 
منارصة  عىل  ذلك  ينعكس  وعندما  متساٍو،  بشكل  الالجئني  وغري 
كان  وقد  املامرسات.  تطبيق  ويف  األبحاث  وإجــراء  السياسات 
عىل  األمثلة  أحد   GEDSP العام  التعليم  تطوير  دعم  مرشوع 
الرشاكة املتكافئة الناجحة. وقد انطلق املرشوع من دراسة بحثية 
مركز  يف  متطوعني  الجئني  معلمني  مع   )PAR( تشاركية  عملية 
تعليم الالجئني RLC بهدف تحسني جودة تعليم اللغة اإلنجليزية 
الباحثة األساسية، مِبعرفتها  املركز. وقد جاءت ترييس، بصفتها  يف 
ومعرفتها  اإلضافية  اللغة  اكتساب  وحول  املعلمني  تطوير  حول 
بتطبيقات إجراء األبحاث، بينام جلب املشاركون تجاربهم الحّية يف 
تعلم اللغات وتدريسها يف سياقات محددة، فضاًل عن االحتياجات 

التعليمية ورغبات طالبهم.

لقد شعر املعلمون بأن مستويات إجادتهم للغة اإلنجليزية كانت 
ال  بأنهم  أيًضا  معظمهم  شعر  كام  جيد،  تعليم  توفري  أمام  عائًقا 
يستطيعون تقديم أنفسهم بثقة عىل أنهم »معلمون« وذلك ألنهم 
فيه  يرغبون  كانوا  الذي  الحّل  فكان  الثانوي.  تعليمهم  يكملوا  مل 
يتمثل يف تحسني مستوى إجادتهم للغتهم اإلنجليزية، مفضلني أن 
يكون ذلك من خالل دورة دراسية معتمدة. ومل يكن هناك يف ذلك 
الوقت مسارات تعليم ثانوي رسمية متاحة لالجئني يف إندونيسيا. 
ولكن تريس )Tracey( كانت، مع ذلك، تدرك أن شهادة »الدبلوما« 
يف تطوير التعليم العام )GED( 1 املعرتف بها دولًيا كانت متاحة 
لالجئني يف مواقع اإلقصاء التعليمية األخرى. وُأنشئ بهذه الطريقة 

أول مسار تعليمي ثانوي رسمي لالجئني يف إندونيسيا.

لألمم  السامية  باملفوضية  الخاصة  التعليم  سياسة  ترّكزت  لقد 
البلد  يف  االندماج  عىل   UNHCR الالجئني  لشؤون  املتحدة 
املضيف. وقد تطلب حشد دعم املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني UNHCR ملسار بديل من خالل تطوير التعليم 
العام GED دعوة تأييد مشرتكة لتغيري السياسات. فأجرت ترييس 
الباحثني  عن  نيابة  مِبفردها  الدعوة  تلك  البداية  يف   )Tracey(
العام  التعليم  تطوير  مرشوع  توسيع  ومِبجرد  معها؛  املتعاونني 
أيًضا يف الدعوة إىل   )Musa( ليشمل جاكرتا، شارك موىس GED
دعم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ويف تطوير 

بروتوكوالت التنفيذ.

قيادة الالجئني
ُتعّد قيادة الالجئني –وهي الشكل األخري إلدماج الالجئني – مِبنزلة 
أمنوذج اإلنتاج املشرتك املثايل يف دعم السياسات وإجراء األبحاث 
يصبحون  القيادة،  الالجئون  يتوىل  فعندما  املامرسات.  وتطبيق 
هم أنفسهم سامرسة السلطة وحراس البوابات. وال يزال الحلفاء 

داعمني ألهداف الالجئني وأفعالهم، ولكن ال يتوافر بعُد إحساس 
ق  ُتَحقَّ وليك  الالجئني  أصوات  ُتسمع  ليك  الغرباء  عىل  باالعتامد 

أهدافهم.

قيادة  عىل  مثاالً  إندونيسيا  يف   RLC الالجئني  تعليم  مركز  ُيعد 
الالجئني. فقد تأسست هذه املدرسة غري الرسمية يف عام 2015، 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  فيه  كانت  وقت  يف 
الالجئني UNHCR يف إندونيسيا تنصح الالجئني بعدم االجتامع 
يف مجموعات أو لفت االنتباه إىل أنفسهم، وذلك لتجنب استعداء 
السكان املحليني. ولكن عىل الرغم من ذلك، ونظرًا لعدم مَتّكن 
اختار  فقد  املحلية،  باملدارس  االلتحاق  من  الالجئني  األطفال 
خاصة  مدرسة  وإنشاء  النصيحة  هذه  تجاهل  الالجئني  مجتمع 
بهم. وكان عبد الله هو أحد املؤسسني ثم املدير فيام بعد. وكان 
أعضاء مجلس إدارة مركز تعليم الالجئني RLC واملعلمون وممثلو 
أولياء األمور جميعهم متطوعني من مجتمع الالجئني. وقد وفروا 
مجتِمعني معا التعليم ألكرث من 300 طالب. وعىل الرغم من أن 
مركز تعليم الالجئني RLC يتلقى دعاًم حيوًيا من مجموعة من 
 RLC الحلفاء، إال أن سلطة اتخاذ القرار لجميع ما يخص املركز

هي كائنة يف يد مجتمع مركز تعليم الالجئني RLC نفسه.

ويعرتف عبد الله بدور حلفائه يف مساعدته عىل مَتثيل أصوات 
 TEDx الالجئني يف منتدى مختلف مَتاًما: وهو فعالية تيد إكس
يف »أوبود« )Ubud( يف عام 2019. فيتذكر ذلك قائال: »لقد كنت 
محظوظا مرة أخرى بالعديد من األشخاص الرائعني الذين قدموين 
كتابة قصتي  تيد إكس TEDx Ubud، وساعدوين يف  إىل فريق 
مساعدة  أي  تقديم  ويف  إيصالها،  عىل  تدريبي  ويف  وتحريرها، 
عملية مطلوبة لضامن أاّل تفوتني هذه الفرصة التي تحُدث مرة 
واحدة يف العمر«. ولكن عىل الرغم من أن الحلفاء ساعدوا عبد 
لهام  كان  اللذان  هام  وصوته  قصته  أن  إال   ،)Abdullah( الله 
عبد  مشاركة  من  كذلك  الرغم  وعىل  املنصة.  تلك  عىل  السلطة 
الله يف العديد من أحداث الالجئني ويف نرش مقاالت طوال فرتة 
التي  األوىل  املرة  هي  كانت  تلك  أن  إال  إندونيسيا،  يف  وجوده 
يشعر فيها بهذه السلطة. فقد قوبل صوته وقصته بحفاوة بالغة 
وبدموع كثرية من الحارضين. ومنذ ذلك الحني، شاهد أكرث من 
6000 شخص حديث عبد الله )Abdullah( الذي ما فتئ يبث 
ثقافة بني الناس حول محنة الالجئني يف إندونيسيا عىل اليوتيوب 

YouTube. لقد أصبح صوته مسموًعا.

يف  املتحدة  األمم  لدى  كندا  سفري   ،)Bob Rae( راي  بوب  قال 
أن  ويجب  الالجئني،  أصوات  إىل  نستمع  أن  »يجب  نيويورك، 
هو  فذلك  الفاعلية.  إىل  وافتقارهم  ضحية  كونهم  أمر  ينتهي 
السياسات  ميد  أن  يجب  ما  وذلك  األمــام،  إىل  الطريق  مفتاح 
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غالًبا  بأنه  تبني  الباحثني  فتجارب  بالوقود«.2  والدولية  الوطنية 
بتمثيل  املكّلفة  الوكاالت  بني  حتى  الالجئني،  أصوات  تظل  ما 
أن  أيًضا  وجدوا  املؤلفني  هؤالء  لكن  مسموعة.  غري  مصالحهم، 
هناك طرًقا للتغلب عىل العوائق التي تحول دون إرشاك الالجئني 
ودون توليهم القيادة يف دعم وضع السياسيات وإجراء األبحاث 
ومامرسة التطبيقات، وهي التي تؤثر جميعا عىل حياة األشخاص 
الذين يعانون من النزوح بشكل مبارش، كام وجدوا بأن للحلفاء 
دورًا مهامًّ يقومون به يف سبيل وصول الالجئني لقيادة أنفسهم. 
عىل  للتغلب  قدموها  التي  األمثلة  تصبح  أن  الباحثون  ويأمل 
رشاكات  من  ذلك  عن  ينتج  وما  الالجئني،  استبعاد  ]مشكلة[ 
ناجحة، مِبنزلة إرشادات لآلخرين لضامن سامع أصوات الالجئني 

واعطائها األهمية.

abdullahsarwari007@gmail.com عبد الله رسواري 
مؤسس مشارك، مركز تعليم الالجئني، إندونيسيا؛ مستشار يف 

املجلس الكندي لالجئني

m.musaahmadi@gmail.com موىس أحمدي 
مدير برنامج GED السابق، مركز روشان التعليمي، جاكرتا

tracey.donehue@asrlc.com ترييس دونهو 
زميلة باحثة، مركز دراسات الالجئني يف آسيا واملحيط الهادئ، 

جامعة أوكالند

يوّد عبد الله سواري )Abdullah Sawari( أن يتقدم بشكر 
خاص لحليفته نيال تانزل )NilaTanzil(، رائدة األعامل والناشطة 
واملؤلفة اإلندونيسية. ويوّد موىس أحمدي )Musa Ahmadi( أن 

 يتقدم بشكر خاص إىل حليفته براندون بوغن 
 )Roshan( املديرة السابقة ملركز روشان ،)Brandon Baughn(

التعليمي.

1. تعتمد شهادة دبلوم تطوير التعليم العام األمريكية عىل الفرد الذي يحقق معرفة عىل 
مستوى املدرسة الثانوية يف خمسة مجاالت، وهي: الكتابة والرياضيات والقراءة والعلوم 

والدراسات االجتامعية
bit.ly/refugees-equal-access .2

الصوت والهوية واالستامع: تأمالت الجئ
)Jihae Cha( جيهي تشا ،)Minkyung Choi( مينكيونغ تشوي ،)Meh Sod Paw(ميه سود باو

نحتاج،  من أجل فهم أفضل الحتياجات الالجئني الحقيقية واالستجابة لها، أن نتعلم من قصص أناس من 
مثل ميه سود )Meh Sod( التي استوطنت مجددا يف الواليات املتحدة يف سّن الثانية عرشة.

ــة  ــني أو ُتعطــى األولوي ــات نظــر الالجئ ــس وجه ــا َتنعِك ــادراً م ن
عنــد صياغــة أو تصميــم أو تنفيــذ السياســات واملامرســات وإجراء 
البحــوث املتعلقــة بالســكان النازحــني. ولكــن كانــت توضــع، بــدالً 
مــن ذلــك، أجنــدات وأصــوات أولئــك الذيــن ميلكــون الســلطة أو 
ــي  ــة. وال يعن ــايل يف املقدم ــل امل ــون التموي ــن يقدم ــك الذي أولئ
ــع  ــة ]م ــري متعاطف ــؤالء غ ــرار ه ــي الق ــا صانع ــأن نواي ــذا ب ه
ــا مالمِئــة  قضايــا الالجئــني[، ولكــن اســتجاباتهم قــد ال تكــون دامِئً
لثقافــة الالجئــني أو ذات صلــة بالســكان النازحــني، وبالتــايل قــد 

تخفــق يف تقديــم دعــم شــامل طويــل األجــل.

وتصــف ميــه ســود )Meh Sod(، وهــي التــي اســتوطنت يف 
الواليــات املتحــدة قادمــة مــن مخيــم لالجئــني يف تايالنــد يف ســن 
ــري أّن  ــا«. غ ــوت له ــا »ال ص ــابة بأنه ــها الش ــرشة، نفس ــة ع الثاني
اســتامعنا إىل قصــص ميــه ســود )Meh Sod(، التــي ترســم لوحات 
ــا  ــة عــن رحلتهــا وعــن تأمالتهــا وتحدياتهــا وأفراحهــا، جعلن غني
نشــعر أنــه ميكــن أن يطلــق عليهــا أي وصــف باســتثناء أنهــا غــري 
مســموعة. فاملشــكلة تكمــن إذن يف عــدم توافــر الفــرص لألفــراد 
مــن مثــل ميــه ســود )Meh Sod( ملشــاركة تجاربهــم. وهنــا 

ــة  ــل عملي ــرت مِبراح ــف م ــود )Meh Sod( كي ــه س ــرشح مي ت
إعــادة التوطــني، وتجربتهــا املدرســية و)إعــادة تشــكيل( هويتهــا، 
بينــام كان املؤلفــون املشــاركون معهــا منشــغلني بالتفكــري يف مــن 

كان ُيتغــاىض عــن أصواتهــم وملــاذا. 

إعادة التموضع يف الواليات املتحدة
كانــت نظــرايت األخــرية  يف الصبــاح الســابق لشــق عائلتــي 
طريقنــا إىل محطــة الحافــالت متجهــة إىل مناطــق لعــب طفولتــي 
ــق  ــدي وإىل الطري ــو والتمــر الهن ــزيل وإىل أشــجار البامب – إىل من
الــرتايب. كانــت املحطــة متخمــة مبصافحــات الــوداع وباملحادثــات 
والدمــوع. وانطلــق هنــاك صــوت مرتفــع مبــا يكفــي أن نســمعه 
ــد إىل الســيارة«.  ــزل A1-73 ، اصع ــم املن ــح »رق ــن رجــل يصي م

ــكا. ــني إىل أمري ــم الالجئ ــا مخي ــك غادرن هنال

عندمــا اســتقر بنــا الرحيــل يف منزلنــا الجديــد يف جورجيــا، اعتدنــا 
ــاح ســبت،  ــت، يف كل صب ــدة. فكن ــا الجدي ــات حياتن عــى إيقاع
أســتعد  وعائلتــي للقيــام برحلتنــا األســبوعية مــن ســتون ماونــن 
Stone Mountain إىل كالركســون Clarkson. وكانــت الرحلــة 
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