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نحو إطار عمل جديد للدمج يف الواليات املتحدة األمريكية 
كاثرين تايسون

هناك انفصام بني تصور الدمج يف سياسة إعادة التوطني األمريكية وبني تصورات الدمج لدى الالجئني 
أنفسهم.

ميثل الدمج واحداً من التحديات املحورية التي يواجهها الالجئون 
يف  وينجحوا  أنفسهم  يرسخوا  أن  أرادوا  ما  إذا  توطينهم  املعاد 
األمرييك  التوطني  إعــادة  نظام  ويقدم  الجديدة.  مجتمعاتهم 
ملؤرشات  تعريفاً   1980 لعام  الالجئني  لقانون  وفقاً  املؤسس 
إعادة  نظام  يرتك  ذلك،  ومع  الناجحني.1  التوطني  وإعادة  الدمج 
التوطني الحايل يف نهاية املطاف بعض الالجئني، ورمبا كثرياً منهم، 
معاناتهم  وتتضمن  التوطني.  إعادة  بعد  طويلة  لفرتات  يعانون 
استمرار الفقر وانخفاض الدخل الذي تعانيه كثري من مجتمعات 
املجتمعات  بعض  أفراد  بني  االنتحار  معدالت  وارتفاع  الالجئني2 
الالجئني  بعض  عنها  عرب  التي  والعزلة  اإلحباط  وقصص  املحلية3 
املعاد توطينهم. كل ذلك إمنا هو بعض املؤرشات التي تشري إىل 
ن من  أنَّ سياسة إعادة التوطني األمريكية يف نهاية املطاف ال متكِّ
ُيفرتّض  الذين  للسكان  البعيد  املدى  الواسع عىل  النجاح  تحقيق 

بها مساعدتهم. 

العراقية  للمجتمعات  عرقية  ــات  دراس عدة  رَاَجــعــُت  ولقد 
تحليل  يف  ونظرت  عــام2013،  شيكاغو  يف  والبوتانية-النيبالية 
الالجئني،  التوطني األمريكية، وخاصة منها قانون  سياسات إعادة 
وتبني يل عىل ضوء ذلك وجود عدة نقاط واضحة باالختالف يف 
األفكار حول تصور الدمج بني السياسة من جهة وفئات الالجئني 
بني  بالدمج  أيضاً  اختالفات  وجــود  يل  وتبني  أخــرى  جهة  من 

مجتمعي الالجئني املذكورين.

مؤرشات الدمج يف سياسة الواليات املتحدة األمريكية 
األفكار  عىل  األمريكية  التوطني  إعادة  سياسة  يف  الدمج  يعتمد 
واالستقالل.  الذايت  االكتفاء  مثل  املنتج  للمواطن  النيوليربالية 
أجل  من  الخاصة  واألحكام  البنود  بعض  الالجئني  قانون  ويقدم 
النشاطات  غالبية  فيدرالياً، ومتثل  املمولة  الدمج  تنفيذ نشاطات 
التي متولها املنح الحكومية والفيدرالية محور الرتكيز عىل اكتساب 
هذه  أنَّ  الواضح  ومن  والوظيفة.  األساسية  اإلنجليزية  اللغة 
إلنجاح  الرئييس  املؤرش  أنَّها  عىل  الذايت  االكتفاء  ترسخ  املقاربة 
اإلدماج. وبالفعل، تنص الحاشية )1) )أ) )1)  من املادة 411 يف 
هذا القانون4 عىل وجه الخصوص بأنَّ غرض مكتب إعادة توطني 
من  الوظيفة  عىل  للتدريب  الكافية  املوارد  »توفري  هو  الالجئني 
أجل تحقيق االكتفاء الذايت االقتصادي بني الالجئني بأرسع وقت 

ممكن.« 

أنَّ  عىل  إال  أهميته  إىل  ُينَظُر  فال  اإلنجليزية  اللغة  اكتساب  أما 
له دوراً يف مساعدة الالجئني يف العثور عىل وظيفة وأن يصبحوا 
اللغة  أنَّ  القانون  الناحية االقتصادية. ويوضح  من  مكتفني ذاتياً 
الالجئني  لتمكني  كاف  مستوى  إىل  تعليمها  يجب  اإلنجليزية 
اللغة  لتعلم  تركيز  أي  يوجد  ال  لكنَّه  وظائف،  عىل  العثور  من 
السامح  أو  االجتامعية  الوظائف  تحقيق  أجل  من  اإلنجليزية 
مبزيد من االستقاللية يف استكشاف الخدمات الرئيسية يف البنية 
أنَّ  إىل  للسياسة  االقتصادي  التوجه  ويشري  األمريكية.  التحتية 
يف  منه  أكرث  املحيل  االقتصاد  يف  باإلدماج  تتعلق  التوطني  إعادة 
ذاتها  بحد  الفكرة  وهذه  املحيل.  املجتمع  مستوى  اإلدماج عىل 
أثبتت نقطة من املفارقة الصارخة إذ ينظر الالجئون البوتانيون-

النيباليون والعراقيون لإلدماج بطريقة مختلفة. 

مؤرشات الدمج بني الالجئني
يف  اإلدماج  مؤرشات  تتمثل  البوتانيني،  الالجئني  نظر  وجهة  من 
اكتساب اللغة اإلنجليزية والظهور الثقايف والحفاظ عىل الثقافة، 
اإلنجليزية  اللغة  اكتساب  فهي  العراقيني،  لالجئني  بالنسبة  أما 
التنقل  وحرية  األمريكيني،  مع  االجتامعية  العالقات  وتأسيس 
االجتامعي-االقتصادي لكنَّهم مل يركزوا كثرياً عىل موضوع الحفاظ 

عىل الهوية االقتصادية. 

اإلنجليزية  اللغة  اكتساب  إىل  أي شك  دون  الالجئون  نظر  وقد 
عىل أنَّه من العوامل املهمة ليس لغرض تعلم اللغة اإلنجليزية 
الذايت  اكتفائهم  لهم  ستيرس  التي  هي  اللغة  ألنَّ  بل  فحسب 
إىل  والبوتانيون حاجتهم  العراقيون  الالجئون  وأدرك  االقتصادي. 
وتحقيق  وظيفة  عىل  الحصول  أرادوا  ما  إذا  اإلنجليزية  اللغة 
كان  اإلنجليزية  اللغة  اكتساب  لكّن  االقتصادي،  الذايت  االكتفاء 
أيضاً ُينَظُر إليه عىل أنَّه محوري يف تشكيل العالقات االجتامعية 
البوتانيون  الالجئون  وعــربَّ  الجديدة.  بيئاتهم  واستكشاف 
مستوى  يحققوا  أن  يف  رغبتهم  عن  سواء  حد  عىل  والعراقيون 
الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية بدالً من مجرد متكينهم من الحصول 

عىل وظيفة من خاللها. 

أنَّها  عىل  الالجئون  إليها  فنظر  الثقافية  الهوية  عىل  الحفاظ  أما 
توفر لهم طريقاً من أجل ترسيخ عالقاتهم وتعزيزها ضمن األرس 
وضمن مجتمع الالجئني وأنَّها متكنهم من الشعور بقدر أكرب من 
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اإلدماج نتيجة متكنهم من التمسك بثقافتهم يف مجتمع متنوع. 
كام أنَّ النَّشاطات املرتبطة بالحفاظ عىل الهوية الثقافية تخفف 
أيضاً من التوتر النفيس املرتبط بعملية إعادة التوطني، ومن هنا، 
أنَّ  ومع  اإلدماج.  أمام  الحواجز  بإلغاء  يسمح  ذلك  بأنَّ  شك  ال 
اإلدماج  مؤرشات  من  مؤرشاً  كان  الثقافية  الهوية  عىل  الحفاظ 
بالنسبة لكال املجموعتني من الالجئني، مل نجد أي ذكر واحد لهذا 

األمر يف قانون الالجئني. 

عىل  إليها  البوتانيون  ينظر  مل  االقتصادية،  املسائل  وبخصوص 
أنَّها ذات أهمية كبرية من وجهة نظر اإلدماج، لكّنها كانت من 
املؤرشات املهمة إلدماج الالجئني العراقيني الذين أبدوا تخوفاتهم 
بشأن تحقيق االكتفاء الذايت االقتصادي حتى ولو أنَّهم مل ينظروا 
إىل تحقيق االكتفاء الذايت عىل أنَّه استقالل من الدعم الحكومي. 
وأبدى الالجئون العراقيون تخوفاً أكرب من البوتانيني بشأن الحركة 
وا  االجتامعية واالقتصادية عىل أنَّها من مؤرشات اإلدماج، إذ عربَّ
اإلنجليزية  اللغة  يف  مهارتهم  تعزيز  يف  الحثيثة  رغبتهم  عن 
وااللتحاق بالتعليم الرسمي الذي سوف ميكنهم من الوصول إىل 

نطاق واسع من خالل خيارات التوظيف.

الخصوص  وجه  عىل  تبناه  لالهتامم  مثري  إدماج  مؤرش  وهناك 
الثقايف. ومتثل ذلك يف شعور  الحضور  البوتانيون وهو  الالجئون 
يف  جاليتهم  حجم  بصغر  الالجئني  من  الفئة  هذه  لدى  عام 
بالتناءي  الجديد يف شيكاغو وساهم ذلك بشعورهم  مجتمعهم 
املهاجرين  أنَّ  ومبا  األكرب.  املجتمع  يف  األمريكيني  السكان  عن 
البوتانيني-النيباليني مل يعيشوا يف شيكاغو قبل عام 2008، مل تكن 
هناك أي مصادر مجتمعية سابقة جاهزة لهم لتسهيل اندماجهم. 
ومع ذلك، ال ينص قانون الالجئني لعام 1980 عىل أي إطار عمل 
للتنمية أو لتمويل الربامج التي ميكن أن تدعم األشخاص الذين 

ليست لديهم مجتمعات راسخة.

تجسري الفجوة 
عىل العموم، كان هناك بعض املجاالت يف التقارب بني وجهات 
منها  اإلدماج،  يخص  فيام  الالجئني  نظر  ووجهات  السياسة  نظر 
اكتساب اللغة اإلنجليزية. لكنَّ االختالفات كانت أكرث وضوحاً بني 
الطرق التي كان كل مجتمع لالجئني ينظر من خالله إىل قضية 
اإلدماج وبالطريقة التي أُدَخلت بها إىل سياسة إعادة التوطني، ما 
يشري إىل انفصام ال يستهان به وسبب محتمل لتقليل نتائج إعادة 

التوطني املرجوة. 

وهناك ترابط حايل بني إطار العمل الحايل لسياسة إعادة التوطني 
التي  الوظيفة  الحصول عىل  ومنها  العامة  النتائج  مع  األمريكية 
تتيح لالجئ الخروج عن دائرة االعتامد عىل املساعدات الحكومية 

واكتساب الحد األدىن من املهارة اللغوية اإلنجليزية املطلوبة من 
اإلدماج،  النجاح يف  - وتحقيق  الوظيفة  تلك  الحصول عىل  أجل 
الناجح واالفرتاض  وذلك يرتك فجوات بني فهم الالجئني لإلدماج 

املوجود يف السياسة. 

ويف السنوات األخرية املاضية، الحظ الباحثون واملختصون يف إعادة 
التوطني عدم فعالية نظام إعادة التوطني األمرييك الحايل. فلتوفري 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  ضمن  فعالية  أكرث  توطني  إعادة 
 ُ يجرسِّ التوطني  إلعادة  عمل  إطار  ترسيخ  الرضوري  من  سيكون 
الهّوة بني السياسة وتجربة اإلدماج املعاشة عىل أرض الواقع دون 
إهامل االعتبارات الثقافية املميزة يف تشكيل السياسات الجديدة 
ومامرساتها. ومع أنَّ إنشاء سياسات إعادة التوطني لكل مجموعة 
من مجموعات الالجئني قد تكون من األمور اإلشكالية، ما زالت 
رضورية من أجل النظر يف العوامل التي تسمح لالجئني بالشعور 

باإلدماج ومن هنا لتقديم املساعدة لهم بفاعلية. 

وال بد يف أثناء وضع السياسة االهتامم مبؤرشات إنجاح اإلدماج 
وفقاً ملنظورات سكان الالجئني، وعندها سيكون باإلمكان تحسني 
إجراء  من  بد  وال  توطينهم.  املعاد  للسكان  األمد  بعيدة  النتائج 
كثري  فيها  ينظر  التي  الطريقة  توضح  التي  األبحاث  من  مزيد 
من الالجئني املعاد توطينهم إىل أنفسهم عىل أنَّهم غري مدمجني 
مؤرشات  من  لكل  املخفقة  النتائج  مع  الشعور  ذلك  وترابط 
بعمل  تدفع  قد  التي  أيضاً  الالجئني  مبؤرشات  الحالية  السياسة 
الواليات  يف  الحالية  التوطني  إعــادة  سياسة  لتعديل  حكومي 

املتحدة األمريكية.

cgtyson15@gmail.com كاثرين تايسون  
طالبة يف كلية الدراسات العليا، كلية 

جونز هوبكينز للعالقات الدولية املتقدمة 
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