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كيف تقدم جامعات مجتمع الالجئني الدعم إلعادة التوطني؟
ج أوديسا غونزاليز بينسون

غالباً ما تسد جامعات مجتمع الالجئني الثغرات القامئة يف الخدمات بعد إعادة التوطني لكنّ مساهامتها
ال تلقى االهتامم وال ُتد َم ُج بالكامل يف عمليات إعادة التوطني الرسمية.
يف عام  ،2008بــدأت أفــواج الالجئني البوتانيني الوصول إىل للحكومة وصانعي السياسات وتخطيط عمليات إعادة التوطني مبا
الواليات املتحدة األمريكية التي اختريت بلد توطني لهم ورسعان يف ذلك تحديد التصنيف املكاين املناسب يف مدن أمريكية.
ما بدؤوا بتكوين جامعاتهم الصغرية يف املدن ليك تتوىل خدمة
تلك املجتمعات وتلبية أهم حاجاتها وأكرثها إلحاحاً .وتأسست املشاركة ال تعني اإلدماج الكامل
جامعات مجتمع الالجئني تلك من الشبكات االجتامعية القامئة كان العامل املهنيون يف هيئات إعادة التوطني وقادة جامعات
عىل املستويات الدنيا من املجتمع العام لتصبح سبي ًال فعاالً وقاعدة مجتمع الالجئني البوتانيني يقدمون أشكاالً مامثلة من املساعدة
واسعة ُت ِّكن أبناءها من الوصول إىل املجتمع املحيل ولتمثل خاصة يف املراحل األوىل إلعادة التوطني لكنّهم كانوا يختلفون حول
ما ميكن اعتباره عام ًال أساسياً معززا يف مجتمعات املهاجرين مدى الصفة الرسمية لتلك الجامعات واملوارد والدعم الذي تلقته.
يساعدهم عىل االتحاد فيام بينهم إزاء التصدي للمصاعب كام قدم عامل الحاالت دروس اللغة اإلنجليزية ،عىل سبيل املثال،
املشرتكة التي تواجه املهجرين وأبناء املجتمع املحيل عىل حد كجزء من الخدمات املفروضة عليهم .لكنَّ العامل املهنيني غالباً
سواء .وأنيطت مهمة قيادة هذه الجامعات لحملة الدرجات ما عجزوا عن تلبية الحاجات املتنوعة واملبارشة لجميع الالجئني
الجامعية املتمكنني من استخدام اللغة اإلنجليزية واملتمتعني بسبب محدودية املوارد وتراكم الحاالت الكبري .وعدا عن ذلك ،مل
بسمعة طيبة وخربة عملية ويقدرون عىل تويل أدوار القيادة أو تدم خدمات إدارة الحاالت املمولة فيدرالياً ألكرث من مثانية أشهر
التعليم إذ تعلموا هذه املهارات عندما كانوا يف مخيم الالجئني .عىل العموم ومل ُت ِّ
غط إال حاالت محددة خاصة لتقديم الدعم
اإلضايف لها .وباإلضافة إىل ذلك ،كانت هناك صعوبة خاصة أمام
ومبا َّأن العادة درجت عىل وضع الالجئني املعاد توطينهم يف أماكن عامل الحاالت الذين مل يتكلموا سوى اإلنجليزية للتواصل مع
قريبة فيام بينهم ،كان من السهل انتشار املعلومات حول هؤالء الالجئني البوتانيني ومساعدتهم خاص ًة إذا مل يكونوا يتكلمون إال
األفراد األساسيني وكان من السهل الوصول إليهم من أجل الحصول لغتهم األصلية .وهنا بالذات َّ
تدخل قادة جامعات املجتمع البوتاين
عىل املساعدات منهم .وكان هؤالء األفراد يقدمون خدماتهم ليسد هذه الثغرات يف خدمات هيئات إعادة التوطني.
وإرشاداتهم دون مقابل لتسهيل األمور والتخفيف من املصاعب
الوجدانية يف أثناء مرحلة االنتقال ملجتمعهم .وكانوا أيضاً هم وبالفعل ،اعرتفت جامعات هيئات إعادة التوطني بقيمة جامعات
لج ُأ إليهم يف أوقات األزمات كام يف أوضاع الطوارئ الطبية .املجتمع املحيل وقادتهم وغالباً ما كانوا يعينونهم من أجل
من ُي َ
وبصفتهم جامعة ،نسقوا نقاشات عامة غري رسمية ودروس الخدمات والعمل يف مرشوعات ممولة باملِنَح .وغالباً ما كانت
اللغة اإلنجليزية ونظموا احتفاالت بالفعاليات التقليدية الثقافية هيئات إعادة التوطني تستشري قادة املجموعة لضامن تنفيذ
الخدمات الفعالة واملناسبة ثقافياً والحصول عىل مشاركة املجتمع
والدينية الخاصة.
املحيل لالجئني يف مرشوعات.
وعىل املستوى املحيل ،كانت هذه الجامعات يف مجتمعات الالجئني
عىل مستوى القاعدة الشعبية قد تأسست لتكون جزءاً ال يتجزأ لكنَّ هذا التوظيف وعملية االستشارة تلك نادراً ما كانت تتطور
من عملية إعادة التوطني يف الواليات املتحدة األمريكية ولتستكمل لتصبح رشاكة مثمرة .فقد كان كثري من قادة املجتمع البوتاين
الخدمات املهنية وتسد الثغرات املهمة ساعي ًة يف الوقت نفسه يشهدون بأن ال صوت لهم يف عملية التخطيط إلعادة التوطني
إىل تقرير املصري بطرق أخرى .أما عىل املستوى الرسمي ،فقد وال قدرة لهم للوصول إىل الروابط واملصادر األساسية املتاحة
ُأب ِرمت عقود مع تسع هيئات غري حكومية عىل املستوى الوطني لنظرائهم من العامل يف هيئات إعادة التوطني .ومع مرور السنني،
إلعادة التوطني بتمويل سنوي من مكتب إعادة توطني الالجئني مل تحصل إال قليل من جامعات املجتمع املحيل عىل املساعدة
يف الحكومة الفيدرالية بهدف توفري الخدمات املهنية لالجئني يف الفنية واملالية لتتمكن من تعزيز قدرتها التنظيمية ومل يكن أمامها
مرحلة االنتقال وتلبية حاجاتهم األساسية واكتفائهم الذايت يف أوىل إال قليل من اإلدماج الرشعي لجامعات املجتمع املحيل مع هيئات
مراحل إعادة توطينهم .وكانت هذه الهيئات مصدر استشارات إعادة التوطني .أما ملكية الربامج واملرشوعات فنادراً ما ُن ِقلت أو
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جوانا بينيو/منظمة سيتيزن دي

الجئون بوتانيون معاد توطينهم يف الواليات املتحدة األمريكية يعملون يف حدائق املجتمع املحيل التي أقاموها مبساعدة سيتيزن دي (منظمة غري حكومية)www.citizend.org .

شوركت مع جامعات املجتمع املحيل حتى مع أ ّنها كانت نشطة
يف أرض الواقع.
وبينام كانت الجهود التي تبذلها جامعات الجئي املجتمع البوتاين
تكمل الخدمات املهنية يف التعامل مع الحاجات االجتامعية
والعملية األكرث عمومية ،سعت جامعات مجتمع الالجئني أيضاً
إىل ابتكار طرق جديدة من أجل تلبية الحاجات الطارئة الخاصة
واألهداف العامة .ففي إحدى املدن ،عمل قادة جامعة املجتمع
البوتاين مع مجموعة منارصة محلية .وكانت هيئات إعادة التوطني
قد وضعت عدداً كبرياً من العائالت البوتانية وأطفالهم يف مكان
خارج املنطقة التي تغطيها حافالت املدرسة وشبكة النقل ما اضطر
كثرياً من األطفال البوتانيني إىل امليش ثالثة أميال إىل املدرسة وقطع
مسافة ال بأس بها مشياً يف شارع مزدحم بالسيارات يف ظروف غري
آمنة لهم .عندها ش َّكلت جامعة مجتمع الالجئني ِف َرقاً للتآزر مع
مجموعة املنارصة لتنظيم الفاعليات العامة حرض أكربها مئات
من األشخاص وذلك من أجل رفع الوعي حول القضية والحصول
غي مديرو
عىل الدعم العام األوسع نطاقاً .ونتيجة لهذه الجهودّ ،
املدارس سياسات النطاق الخاص بشبكة حافالتهم من أجل تلبية
حاجات العائالت القادمة حديثاً.
ويف مدينة أخــرى ،أصبحت حكومة البلدية رشيكة ملجموعة
البوتانيني .ومتثلت إحدى املرشوعات يف هذه الحالة بربنامج
الزراعة الذي لقي ترحيباً كبرياً من املجتمع البوتاين إذ كان كثري من
البوتانيني مزارعني يف ديارهم األصلية .وكان البوتانيون أيضاً جزءاً
من التخطيط والتنفيذ يف فرق التخطيط والتنفيذ وعملوا جنباً
إىل جنب مع عامل املدينة .وكام الحال مع الجمعيات التعاونية

الزراعية التقليدية ،أ َّمن الفريق املذكور التمويل وقطعة األرض
ونظموا العامل واملتطوعني من أجل التخطيط للمنتجات الزراعية
وترتيب حصادها وتسويقها وإدارتها .ومن الجدير بالذكر َّأن
املزرعة مل تقدم محصوالً كافياً إلدامة مرشوع تجاري صغري لكنها
بالعفل أمثرت عن مشاركة حقيقية وحس باالنتامء وامللكية بني
أفراد املجتمع البوتاين.
ويف حالة ثالثة ،نظرت جامعة املجتمع البوتاين يف مدينة أخرى
إىل وضعها الداخيل ثم إىل الرشكاء الجدد للتصدي إىل قضية
جنسية كبار السن البوتانيني .فحصول الجنسية أمر مهم من أجل
الحصول عىل اإلدماج السيايس والرمزي باإلضافة إىل االستقرار
االقتصادي الذي ميكن الحصول عليه من ذلك .لكنَّ معظم كبار
السن البوتانيني ال يتكلمون اللغة اإلنجليزية وليس مبقدورهم
اجتياز املتطلبات للحصول عىل الجنسية األمريكية ،وبذلك يبقون
دون جنسية ُمه َم ِلني إزاء املساعدات التي يحتاجونها كثرياً والتي
كانوا من املمكن أن يتلقوها لو حصلوا عىل الجنسية األمريكية.
أما املنظامت السائدة التي كانت تقدم دروساً خاصة بالجنسية
للمهاجرين فلم تكن فعالة يف التعامل مع الحاجات اللغوية الخاصة
لكبار السن البوتانيني .ومن هنا ،عملت مجموعة املجتمع املحيل
البوتاين عىل تطوير منهجها الدرايس الخاص بها واسرتاتيجيات
تعليمها لطالبها من كبار السن وقدم لها القادة املتطوعون
دورات دراسية يف املواطنة باللغتني النيبالية واإلنجليزية .وسعى
قادة مجتمع الالجئني البوتانيني إىل التواصل مع خرباء يف املجالني
القانوين والطبي للحصول عىل االستشارة واملساعدة املبارشة يف
الحصول عىل استثناءات الختبارات الجنسية .ومع َّأن جهودهم مل
تقترص عىل حل القضايا الفردية فحسب بل تضمنت أيضاً الوصول
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إىل حل شامل ،يبقى عدم منج الجنسية األمريكية لكبار السن من
الالجئني البوتانيني مشكلة اجتامعية مل ُت َحل بعد.

االعرتاف بجامعات مجتمع الالجئني

الخطوة األوىل تكمن يف االعرتاف بصحة االسرتاتيجيات الحالية
للمجتمعات املحلية وقدراتها والتعبري عن ذلك االعرتاف يف بيانات
عامة .ثم تليها الخطوة الثانية وهي رشعنة مجموعات الالجئني
وخدماتهم من خالل تقديم التعويض املايل للمساعدات القامئة
عىل املجتمعات املحلية وتفويض قادة الالجئني ليصبحوا أعضاء
يف فرق التخطيط وتوفري املساعدات الفنية لبناء القدرات وال يقل
أهمية عن كل ذلك تفويض مجموعات مجتمعات الالجئني كجزء
رسمي يف سياسة إعادة التوطني.

تبني لنا هذه الحاالت مدى اإلمكانيات املتاحة خارج إطار عملية
إعادة التوطني الرسمية وهذا ما ُيظ ِهر بدوره األشياء املفقودة يف
العملية .وباللجوء إىل مجموعات املنارصة ،ميكن أن متهد الحكومة
املحلية واملهنيون املتخصصون الطريق أمام تقديم ُس ِبل جديدة يف
التعامل مع التحديات الجديدة واالنتقال إىل ما وراء مجرد تلبية
املتطلبات األساسية إلعادة التوطني .فإهامل مثل هذه الجهود ج أوديسا غونزاليز بينسون obenson@uw.edu
التي تقودها املجتمعات املحلية ال تشري فحسب إىل ضعف مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية البحث االجتامعي ،جامعة
الدعم بل تشري أيضاً إىل ’اختزال‘ قدرات املجتمع املحيل .ولعل واشنطن http://socialwork.uw.edu/

املامرسات األمريكية يف إقصاء الالجئني
كاثرين نايت

َّ

يدور جدال داخل أوساط املهتمني بقانون الهجرة يف الواليات املتحدة حول قضية ’الدعم املادي‘ ا ُملقدم
إىل أي منظمة ي ُّ
ُشك بأنها مشاركة يف أعامل إرهابية وغالباً ما يتمحور الجدل حول الدعم ا ُملقدم تحت
اإلكراه.
َّ

يســتغرق الالجــئ يف املتوســط مــن  18إىل  24شــهراً بـ إحالتــه
إىل برنامــج قبــول الالجئــ يف الواليــات املتحــدة مــن جانــب
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئ ـ ووصولــه
إىل الواليــات املتحــدة .وخـ ل هــذه الفـ ةُ ،تجــري عــدة جهــات
حكوميــة تدقيقــاً أمنيــاً وفحوصــات صحيــة ومقابــ ت تهــدف
جميعهــا إىل تحديــد أهليــة مقدمــي طلبــات اللجــوء للدخــول
إىل أرايض الواليــات املتحــدة .وحتــى مــع هــذا التدقيــق متعــدد
املســتويات ،بــرزت دعــوات متكــررة باســم األمــن الوطنــي مــن
املواطنــ األمريكيــ والسياســيني املنتخبــ عــ حــد ســواء
لوقــف برنامــج قبــول الالجئ ـ  .وال تدعــم اإلحصــاءات أســباب
هــذا الخــوف الــذي أثــار مثــل هــذه الدعــوات ،إذ مل ُيلــقَ القبــض
إال عـ عــد قليــل جــداً مــن مئــات اآلالف مــن الالجئـ الذيــن وبالنظــر إىل هــذه التعريفــاتُ ،يع ـ َّد الرجــل الرسيالن ـ الــذي
أعيــد توطينهــم يف الواليــات املتحــدة بتهــم تتعلــق باإلرهــاب .كان يطهــو الطعــام لجبهــة منــور تحريــر تاميــل إيــ م ويدفــع
لهــم أقســاطاً بســيطة ويــؤدي بعــض األعـ ل اليدويــة لهــم بعــد
نــع الشــخص الــذي يســاعد منظمــة إرهابيــة إجــرا ًء أن خطفتــه هــذه الجبهــة إرهابيـاً .وينطبــق الحــال عـ الرجــل
ويبــدو َم ُ
عملي ـاً يضمــن حاميــة األمــن الوطنــي ،ولكــنَّ تدقيــق النظــر يف الســلفادوري الــذي نجــا مــن القتــل بالس ـ ح ملتمــردي الجبهــة
التعريفــات الــواردة يف قانــون الهجــرة والجنســية يكشــف لنــا الســاندينية للتحريــر الوطنــي باســتخدام مطبخــه (وتزوديهــم
عيــوب هــذا الترشيــع ،إذ يعنــي ’االشـ اك يف نشــاط إرهــايب‘ أداء باالتجاهــات عنــد االقتضــاء  ،وكذلــك ســيدة األعـ ل الكولومبيــة
فعــل « َيعـ ِر ُف فاعلــه ،أو كان يجــب أن يعــرف بدرجــة معقولــة ،التــي قدمــت املــواد الغذائيــة واإلمــدادات مــن متجرهــا تحــت
أ َّنــه يوفــر الدعــم املــادي ،مبــا يف ذلــك املـ ذ اآلمــن واملواصـ ت تهديــدات القــوى الثوريــة املســلحة يف كولومبيــا وإن كان متجرها
ن

ووســائل االتصــال والتمويــل ،وتحويــل األمــوال أو أي منافــع
ماليــة ماديــة أخــرى  »...ملنظمــة إرهابيــة (أو ألحــد أعضــاء
هــذه املنظمــة  .و ُيغطــي تعريــف القانــون ’للمنظمــة اإلرهابيــة‘
 60منظمــة إرهابيــة أجنبيــة يف الرشيحــة األوىل 1تشــتمل
ع ـ تنظيــم الدولــة اإلس ـ مية وجامعــة بوكــو ح ـرام ،واألف ـراد
واملنظـ ت يف الرشيحــة الثانيــة مثــل رابطــة الدفــاع عــن أليسـ
والجيــش الجمهــوري اإليرلنــدي الحقيقــي ،والرشيحــة الثالثــة
مــن املنظـ ت التــي تتألــف مــن «مجموعــة مــن فرديــن أو أكـ
منظمــ أو غــ منظمــ ويشــ كون يف [أنشــطة إرهابيــة] أو
تتبعهــم جامعــة فرعيــة تش ـ ك يف» األنشــطة اإلرهابيــة.
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