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ــري  ــامت غ ــدرة منظ ــز ق ــني ويف تعزي ــاة الالجئ ــامت يف حي املنظ
ــذ أنشــطتها إذ  ــاال عــىل تنفي ــة يف كمب ــة والوطني الالجئــني الدولي
ُيعيــق الغيــاب النســبي للتوثيــق امُلحــّرر بشــأن هــذه املنظــامت 
التــي ُيديرُهــا الجئــون االعــرتاف بهــم بوصفهــم معنيــون ورشكاء 
ــل، ال  ــرزق. وباملث ــب ال ــبل كس ــني س ــالت تحس ــون يف تدخ مهم
ُيعــرتَف بقــدرة الالجئــني عــىل التنظيــم الــذايت وتقديــم الدعــم مــا 
يغــرس - ســواء عــن قصــد أم دون قصــد - فكــرة الالجــئ كمجــرد 
ــتفادة  ــو لالس ــة تدع ــق توجيهي ــع وجــود وثائ ــى م مســتفيد حت
مــن قدراتهــم ومهاراتهــم. وُيعــدُّ توفــري الدعــم امُلخّصــص إلدامــة 
املنظــامت التــي ُيديرُهــا الجئــون وتعزيزهــا خطــوة مهمــة 
ينبغــي التعجيــل باتخاذهــا. ولعــل التغيــري يف الخطــاب واملامرســة 

الحاليــة مــن فكــرة الالجئــني الســاعني للمشــاركة يف الربامــج إىل 
تشــكيل رشاكات الالجئــني لتنفيــذ هــذه الربامــج خطــوة أفضــل.
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مقاربة جديدة لحلول قدمية: تحالف الحلول
أليكساندر بيتس

أصحاب  من  متنوعاً  عدداً  تضم  كمبادرة  تدريجياً  الحلول  تحالف  ظهر  املاضية،  الثالث  السنوات  عرب 
املصلحة بهدف التغلب عىل ما يسمى بالحاجز الفاصل بني املساعدات اإلنسانية واإلمناء. 

ــر حــول كيفيــة إرشاك القطــاع اإلمنــايئ مبــا  ليــس الســؤال الدائ
ــني  ــع الالجئ ــتجابة لوض ــوارد اس ــكار وامل ــون واألف ــه الفاعل في
حافــل  تاريــخ  فلدينــا  الجديــد.  باألمــر  داخليــاً  والنازحــني 
ــني  ــل ب ــز الفاص ــىل الحاج ــب ع ــة إىل التغل ــادرات الهادف باملب
ــكانية  ــات الس ــني الفئ ــدف متك ــاء به ــانية واإلمن ــامل اإلنس األع
ــروف  ــة الظ ــىل مقاوم ــم ع ــم وقدرته ــز لدونته ــرة وتعزي املهج
وتعزيــز قدراتهــم. ومــع أنَّ هــذا املوضــوع ليــس جديــداً فــإن 
املقاربــة التــي انتهجتهــا منظمــة تحالــف الحلــول لتحقيــق 
هــذه األهــداف تســعى لــيء جديــد.1 ويتمثــل هدفهــا يف 
إعــادة النظــر يف موضــوع التَّهجــري عــىل أنــه فرصــة ميكــن 
ــني أم  ــوا مضيف ــواء أكان ــا س ــراف به ــع األط ــوز جمي ــق ف تحقي
ــا يف  ــية منه ــة األساس ــور الفرضي ــن. وتتمح ــني أم مهجري مانح
أن املهجريــن ميكنهــم أن يصبحــوا عوامــل للتغيــري واإلمنــاء 

ألنفســهم ولبلدانهــم وللمجتمعــات التــي تســتضيفهم. 

املستويان املحيل والعاملي
يبــدأ النمــوذج بالرتكيــز عــىل املســتوى الوطنــي إذ يقــع اختيــار 
»األبطــال« وكنقطــة النطــالق املجموعــات الوطنيــة عــىل بلــدان 
ــىل  ــامد ع ــرص االعت ــج لف ــاً خاصــاً للرتوي ــدي التزام محــددة تب
الــذات لالجئــني. وتتضمــن هــذه املجموعــات عــدداً واســع 
النطــاق مــن الفاعلــني الوطنيــني واملحليــني القادريــن عــىل 
العمــل نحــو تحقيــق التغيــري العمليــايت عــىل أرض الواقــع. 

وتســعى هــذه املجموعــات أيضــاً إىل متكــني الُقطــر يف كل 
ــة  ــه اإلمنائي ــل يف خطط ــن بالكام ري ــج املهجَّ ــن أن يدم ــة م حال
ــة وتنفيــذ التحليــالت املشــرتكة مــن أجــل  ــاء األدل الوطنيــة وبن
العثــور عــىل اســرتاتيجيات الحلــول والعمليــات التــي تخاطــب 
األطــر  هــذه  مثــل  ضمــن  الوطنــي  وضعهــا  خصوصيــات 
ــة والدعــم الذيــن يقدماهــام التحالــف  واالعتــامد عــىل الرشعي
الــذي يســتفيد بذلــك مــن اتصالــه بشــبكة عامليــة مــن الفاعلــني. 

وحتــى هــذه اللحظــة ظهــرت أربــع مجموعــات وطنيــة وكلهــا 
ــني  ــا، والالجئ ــدة، وتنزاني ــا، وأوغن ــن: زامبي ــا يف كل م يف أفريقي
ــا). وحــددت هــذه املجموعــات  ــز عــىل كيني الصوماليني)بالرتكي
ــز عــىل تقديــم تعريــف واضــح  الوطنيــة خطــط عملهــا بالرتكي
للتحديــات مبــا يف ذلــك دعــم عمليــات التجنيــس الرائــدة ضمــن 
ــدة  ــة يف أوغن ــذايت واللدون ــامد ال ــز االعت ــا وتعزي ــا وزامبي تنزاني
ــزوح الداخــيل يف  ــني والن ــودة الالجئ ــني ع ــات ب وتحســني التآلف

ــال.  الصوم

وبالتــوازي مــع املجموعــات الوطنيــة، ُأسَســت املجموعــات 
العاملــي  للدعــم  شــبكة  مــن  تتألــف  التــي  املوضوعيــة 
الوطنيــة.  للمجموعــات  الالزمــة  املصــادر  بتوفــري  امللتزمــة 
ــن  ــد م ــربات ومزي ــن الخ ــاًل م ــدراً محتم ــون مص ــل لتك وتعم
ــا  ــي ميكــن أن تســتفيد منه ــدة الت الشــبكات واملامرســات الجي
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االســرتاتيجيات املحــددة باألوضــاع. وأوىل هــذه املجموعــات 
الثــالث: مجموعــة القطــاع الخــاص التــي تــرشك الفاعلــني مــن 
األعــامل التجاريــة وتعمــل مــع املجموعــات الوطنيــة عــىل 
ــة  ــات االقتصادي ــة )املرشوع ــات التجاري ــذه املرشوع ــا به ربطه
ــة)  ــرشكات الدولي ــة إىل ال ــم باإلضاف ــطة الحج ــرية ومتوس الصغ
وهنــاك أيضــاً مجموعــة حكــم القانــون التــي تنظــر يف العوائــق 
التنظيميــة املاثلــة أمــام توفــري الحلــول التقليديــة وتوافــق 
ــاك  ــون، وهن ــدروس املســتفادة واإلنجــازات مــن حكــم القان ال
مجموعــة البحــوث والبيانــات وإدارة األداء التــي ســوف توفــر 
ــج  ــاً والرتوي ــة حالي ــدرة عــىل الوصــول إىل األبحــاث املعمول الق
ودعــم  باملوضــوع  الصلــة  ذات  الجديــدة  األبحــاث  لعمــل 
ــاء  ــا لتكــون قاعــدة يســتفاد بهــا يف بن التحليــالت املتشــارك به

االســرتاتيجيات املشــرتكة. 

وبذلــك تســعى اآلليــة الخاصــة للتحالــف الهادفــة إىل إحــداث 
ــبكة  ــي لش ــداين والعامل ــتويني املي ــىل املس ــط ع ــري إىل الرب التغي
ــات  ــن هــذه. فهــي تجمــع الحكوم ــح املتعددي أصحــاب املصال
ــع  ــامت املجتم ــة ومنظ ــامت الدولي ــة واملنظ ــة، واملانح املضيف
املــدين، والــرشكات التجاريــة باإلضافــة إىل الباحثــني األكادمييــني. 
وميكــن لــكل واحــدة منهــا أن تضيــف قيمــة إىل الحلــول 
اإلجــراءات  خــالل  مــن  وذلــك  الســياق  حســب  املحــددة 
امللموســة واإلبداعيــة ومــن خــالل منــارصة املجتمعــات املتأثــرة 
بالتهجــري. ولــدى مختلــف الــدول تحدياتهــا وتاريخهــا الخــاص 
أدوار  بهــا ويف كل واحــدة منهــا ســتختلف  والفريــدة  بهــا 
الفاعلــني اإلنســانيني والفاعلــني اإلمنائيــني والقطــاع الخــاص 

ــداً. ــرياً ج ــاً كب اختالف

التحالف نفسه
ــن  ــدد م ــاك ع ــور، هن ــور الظه ــا زال يف ط ــف م ــع أن التحال م
العمليــة وهــي عنــارص إبداعيــة  العنــارص الخاصــة بهــذه 
وواعــدة. أوالهــا تركيزهــا ورغبتهــا يف منــح الــدول جائــزة تتمثــل 
بتســميتها »أبطــاالً« ألنهــا أدمجــت املهجريــن يف سياســتها 
ــاين  ــر الث ــذايت. واألم ــم ال ــت اعتامده ــة ودعم ــة الوطني اإلمنائي
ــة تجمــع مختلــف أصحــاب  ــة حقيقي يتمثــل يف إنشــائها ملقارب
ــري  ــف عــىل دعــم التغي ــز التحال ــاً، يرك ــني. وثالث املصلحــة املعني
امللمــوس العمليــايت عــىل املســتوى الوطنــي مــن خــالل تشــبيك 

ــة. ــم العاملي ــع شــبكة الدع املســتوى املحــيل م

وتضمنــت النشــاطات عمليــة التعلــم بالتكــرار ويف جلســة 
ــٌل  ــمٌّ هائ ــر ك ــباط 2016 ظه ــر/ ش ــة املســتديرة يف فرباي للطاول
مــن الوضــوح  حــول ماهيَّــة تحالــف الحلــول ومــا الــذي 
يجعلــه مقاربــة أصيلــة محتملــة للتعامــل مــع حوكمــة الهجــرة 

ــة  ــات الداخلي ــل الثقاف ــف إىل تحوي ــدف التحال ــة.2 ويه القرسي
يف ميــداين العمــل اإلنســاين واإلمنــاء وتوفــري الحافــز للبنــى 
والنظــم واإلجــراءات القامئــة عــىل االعــرتاف بعــدد متنــوع مــن 
التحديــات املنتظمــة التــي تعيــق مــن قدرتنــا عــىل الجمــع بــني 

ــايئ. ــاين واإلمن ــل اإلنس ــداين العم مي

ويعتمــد اهتــامم األبطــال ومشــاركتهم عــىل حكوماتهــم ومــدى 
تبــرص تلــك الحكومــات للقيمــة التــي ميكــن اكتســابها مــن خالل 
ــدرات  ــد ق ــك، تعتم ــون ذل ــادرة. ويف غض ــذه املب ــاركة به املش
الدعــم للمجموعــات املوضوعيــة عــىل الوصــول للتمويــل. 
ــي ميكــن  ــدة الت ــل املصــادر الوحي ــى هــذه اللحظــة، تتمث وحت
ــات  ــة للجه ــات الطوعي ــف يف االلتزام ــا التحال ــل عليه أن يحص

ــات.  ــة، والجامع ــرشكات التجاري ــل: املانحــني، وال األخــرى مث

ومــا زال التحالــف يف عمليــة تعريــف نفســه. ومــع ذلــك، يشــري 
ظهــور منــوذج التحالــف عــرب الســنوات الثــالث املاضيــة إىل أنــه 
ــة وجــوده يف الطيــف  ــع بالقــدرة عــىل حــل مســألة كيفي يتمت
ــب،  ــن جان ــة«. فم ــبكة« »واملؤسس ــني »الش ــد ب ــدرج املمت املت
التحالــف شــبكة ألنــه ُيقَصــُد بــأن يكــون فضفاضــاً وحركيــاً وغــري 
ــى  ــن أن يحظ ــف م ــد للتحال ــر، ال ب ــب آخ ــن جان ــمي. وم رس
ــوارد  ــر إىل امل ــه يفتق ــل، لكنَّ ــوارد للعم ــية وم ــدرات مؤسس بق
ــة  ــات الوطني ــل املجموع ــارش لعم ــم املب ــري الدع ــة لتوف الالزم
ــة إدارة  ــن ناحي ــاً م ــئ تحدي ــدوره ينش ــذا ب ــة، وه واملوضوعي
التوقعــات بالنســبة لــكل مــن الحكومــات املضيفــة والحكومــات 
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