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تبادل املعلومات عىل الحدود التايلندية البورمية
فيكتوريا جاك

صارت مسألة تبادل املعلومات مثار قلق لدى قاطني املخيامت يف تايلندا منذ أن حصدت املناقشات 
بشأن إعادة الالجئني لديارهم الزَّخم يف السنوات القليلة املاضية. 

يعيـش زُهـاء 110 آالف شـخص - غالبيتهـم مـن شـعب كارين - 
يف تسـعة مخيـامت عىل الحـدود التايلندية البورميـة حيث ُترِكز  
الربامـج اإلنسـانية عـىل التأهـب إلعادتهـم إىل أوطانهـم. وهناك 
توافـق عـام يف اآلراء داخـل املجتمـع اإلنسـاين عـىل أنَّ األوضـاع 
يف بورمـا مـا زالـت غـري مواتية للتشـجيع عـىل إعـادة الالجئني.1 
بيـد أنَّ غيـاب املعلومـات الرسـمية والّلبس الـذي أحدثه خفض 
التمويـل ومـا نشـأ عـن ذلـك مـن خفـض يف الخدمـات املقدمة 
يف املخيـامت جعـل الالجئـني تّواقـني للحصـول عـىل معلومـات 

موثوقـة بشـأن خياراتهم املسـتقبلية. 

وقـد سـلطت لجنـة الجئـي شـعب كاريـن رسـمياً يف أول ورشـة 
عمـل عقـدت يف يونيو/حزيـران 2012 بشـأن إعـادة الالجئـني 
مـع  املعلومـات  تبـادل  آليـات  تحسـني  رضورة  عـىل  الضـوء 
الالجئـني بوصفهـا أولويـة بالغـة األهميـة. واعرتفـت مفوضيـة 
تنسـيق  ولجنـة  الالجئـني  لشـؤون  السـامية  املتحـدة  األمـم 
 19 اشـرتاك  تنسـق  التـي  تايلنـدا  يف  املهّجريـن  إىل  الخدمـات 
منظمـة غـري حكوميـة يف توفـري الخدمـات باملخيـامت بافتقـاد 
الالجئـني للقنـوات الرسـمية التـي ال يتـأىن لهـم الحصـول عـىل 

مـن خاللهـا.2 إال  واملوثوقـة  الصلـة  ذات  املعلومـات 

ويف 2013، أجريـت دراسـة عرقيـة رمـت لفهـم تصـور قاطنـي 
املخيـامت بشـأن دور التواصـل يف بيئـات املخيـامت وأهميته ال 
سـيام عـىل ضـوء احتـامل العـودة إىل الديـار. ورشح كثـري مـن 
غيـاب  يثـري  كيـف  إليهـم  تحدثـُت  الذيـن  املخيـامت  قاطنـي 
املعلومـات املوثوقـة بشـأن الوضع يف بورما وخطـط إعادتهم إىل 
الوطـن قلقهـم وريبتهـم. فعـىل سـبيل املثـال، قالت امـرأة ذات 
طفلـني: »ال أعلـم شـيئاً مطلقـاً، وال أي معلومـات، عـن املـكان 

الـذي سريسـلوننا إليـه ومـا الـذي سـيفعلونه بنـا«.

البديلـة  الخيـارات  يف معرفـة  أيضـاً  املخيـامت  قاطنـو  ورغـب 
املتاحـة للعازفـني عـن العـودة إىل بورمـا. فهـل سُيسـَمح لهـم 
البقـاء يف املخيـامت أو االنتقـال إىل بلـد ثالـث؟ أم هـل سـُتغَلق 
املخيـامت قـرساً وُيعـاد الالجئون غـري املؤهلني إلعـادة توطينهم 
يف  التايالنديـة  الحكومـة  قـرار  بعـد  وصولهـم  بسـبب  قـرساً 
الجـدد؟  الوافديـن  َغْرَبَلـة  الثـاين 2005 بشـأن  نوفمرب/ترشيـن 
وعـالوة عـىل ذلـك، مل يكـن قاطنـو املخيـامت راغبـني يف مجـرد 

تلقـي املعلومـات بـل كانـوا يرغبـون يف التعبـري عـن مخاوفهـم 
وطـرح تسـاؤالتهم بشـأن التفـاوض عـىل رشوط العـودة. 

نعيـش هنـا منـذ مـدة طويلـة ولكـن، مـا مـن أحـد يعطينـا أي 
فرصـة. وال ميكننـا الذهـاب للقـاء األمـم املتحـدة أو املنظـامت 
غـري الحكوميـة. وال ميكننـا قـول أي يشء. وال ميكننـا فعـل يشء 
سـوى غلـق أفواهنـا والبقـاء صامتـني. ... فـام مـن أحـد يكلِّـف 
نفسـه عـبء الحديـث معنـا أو إعطائنـا فرصـة أو منحنـا حقنـا 
ـن يقيم يف مخيم  اإلنسـاين يف التعبـري عـام نريد قولـه. )رجل ُمسِّ

مـاي ال)

وُيعـدُّ الحـوار بشـأن هـذه املسـائل وغريهـا مـن األمـور األخرى 
ذات الصلـة رضوري إذا مـا ترتـب عليه اتخـاذ قاطني املخيامت 
قـرارات مدروسـة حـول هـل ومتـى وكيـف سيشـعرون باألمـان 
العـودة  قـرار  يف  أساسـية  رشوط  وجميعهـا  عودتهـم  لـدى 
قاطنـو  سـيحتاج  االسـتعداد،  مرحلـة  إطـار  ويف  »الطوعيـة«. 
املخيـامت إىل االطـالع عـىل بعـض املسـائل مثـل أماكـن إعـادة 
التوطـني وفرص سـبل كسـب الـرزق واإلجـراءات األمنية لضامن 
حقـوق اإلنسـان وإزالـة األلغـام األرضيـة ومواقـع القـوات وهل 
سـُيعرتف بالتَّعليـم والتدريـب الـذي سـبق أن تلقـوه يف املخيـم 

يف بورمـا أو ال. 

أخـربين رجـل يف نـو بو أنَّـه: »إذا كانت حياتك رهن بالشـائعات، 
فسـتكون حتـاًم قراراتـك خاطئـة. تلك هـي النقطة التـي أريدك 
أن تعيهـا«. وباملثـل، قـال يل شـاب يف ماي ال:  »يحتـاج الالجئون 
ذلـك،  لهـم  يتـأىن  مل  وإذا   ... الصحيحـة.  املعلومـات  ملعرفـة 
سـريتكبون أخطـاء ترض مبسـتقبلهم ولن تتحسـن حياتهـم أبداً«.

مصادر املعلومات الرئيسية
يتبـع تدفـق املعلومـات يف املخيـامت تسلسـاًل هرميـاً للسـلطة 
املعلومـات  عـىل  املخيـامت  قاطنـي  حصـول  تسـهل  بطريقـة 
دهـا يف آن واحـد. وُتعد اجتامعات »األقسـام« )لكل قسـم  وُتعقِّ
ولوحـات  الصـوت  جغـرايف مختلـف يف كل مخيـم) ومكـربات 
اإلعالنـات التـي ُتديرهـا جميًعا لجـان املخيم القنوات األساسـية 
بـني  املعلومـات  لنـرش  اإلنسـانية  املنظـامت  تسـتخدمها  التـي 
اآلليـات  تلـك  تكـون  ال  العمـيل،  الواقـع  ويف  املخيـم.  قاطنـي 
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فّعالـة دامئـاً وال تصـل إليهـا جميـع األقسـام يف كافـة املخيامت. 
وشـعر قاطنـو املخيـامت بـأن آليـات تبـادل املعلومـات قدمـت 
ينبغـي  التـي  واإلجـراءات  بالقواعـد  دامئـاً  تتعلـق  معلومـات 
إتباعهـا يف املخيـم ولكنهـا أخفقـت يف معالجـة املسـائل التـي 

يعتربوهـا األكـرث أهميـة.

ونـرش العاملـون يف املجال اإلنسـاين مـن الرشيحـة العليا يف هرم 
السـلطة املعلومـات يف املخيـامت بوصفهـم املصـادر الرئيسـية 
للمعلومـات املتاحـة للجـان املخيـامت وتؤثـر قراراتهـم بشـأن 
قاطنـي  عـىل  إخفائهـا  أو  إتاحتهـا  ينبغـي  التـي  املعلومـات 
املخيـامت تأثـرياً مبـارشاً. ووصـف املزاولـون يف املجـال اإلنسـاين 
كيفيـة صنـع القـرارات بشـأن اختيـار املعلومـات التـي يجـب 
أهميـة  بشـأن  لتصوراتهـم  طبقـاً  مؤقـت  أسـاس  عـىل  نرشهـا 
بعـض التفاصيـل لقاطنـي املخيـم. ولكن هناك نقـص يف الهياكل 
املخيـامت  قاطنـي  الحتياجـات  القـرارات  تلـك  تلبيـة  لضـامن 

الفعليـة مـن املعلومـات التـي سـتتغري حتـاًم عـرب الوقـت.  

وتزيـد »حراسـة البوابـات اإلعالميـة« عندمـا تتخـذ لجـان املخيم 
قـرارات بشـأن أي جـزء مـن املعلومـات التـي وفرتهـا املنظـامت 
اإلنسـانية ينبغـي تبليغـه لقـادة األقسـام الذين ينقلـون بدورهم 
إدارات  عـىل  ويسـيطر  املخيـامت.  لقاطنـي  املعلومـات  تلـك 
مـن  »سـجوا«  لغـة  يتحدثـون  مسـيحيون  أشـخاص  املخيـامت 

شـعب كاريـن، وهم يشـكلون ثلـث شـعب كارين فقـط ولكّنهم 
ذلـك  إىل  ويضـاف  وثـراًء.  تعليـاًم  كاريـن  شـعب  أكـرث  عمومـاً 
تصـدع التمثيـل يف لجـان املخيم بسـبب إقصاء قاطنـي املخيامت 
لني مـن الحـق يف التصويـت أو الرتشـح يف انتخابـات  غـري املسـجَّ
لجنـة املخيـم. وهـذه يف حـد ذاتهـا إشـكالية يف كل مـن مخيمـي 
مـاي ال وأومبيـم ونـو بـو حيـث هنـاك عـدد ال يسـتهان بـه مـن 
لني وال مُيّثلـون جـزءاً مـن األغلبيـة العرقيـة  األشـخاص غـري املسـجَّ
هنـاك. وطاملـا أعـرب قاطنو املخيـامت من غري شـعب كارين عن 
اعتقادهـم بتلقـي شـعب كاريـن معاملـة متميـزة يف املخيـم وأنَّ 
شـون وال صـوت لهم. وبنـاًء عىل ما  الفئـات العرقيـة األخـرى ُمهمَّ
ُذكـر، يجـب عـىل املنظامت اإلنسـانية تبليـغ أكرث القضايـا أهمية 

مبـارشة لقاطنـي املخيـامت.3

وبالنظـر إىل أنَّـه ال ُيسـَمح سـوى لشـخص واحـد فقـط مـن كل 
الـذي  الفـرد  هـذا  يفـرض  األقسـام،  اجتامعـات  بحضـور  أرسة 
كبـرية  سـيطرة  بـدوره  األرسة  أفـراد  بـني  مـن  بحضـوره  ُيسـَمح 
عـىل املعلومـات التـي ينقلهـا لبقيـة أفـراد أرستـه. وذكـرت امرأة 
يف العرشينيـات مـن عمرهـا أنَّ جدهـا حجـب عـن أفـراد أرستهـا 
معلومـات بشـأن فـرتة التَّسـجيل الوجيـزة التي حددتهـا مفوضية 
األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئني قبـل بدء عمليـة إعادة 
التوطـني يف 2005 إذ كان جدهـا عاقـد اآلمـال عـىل أنَّـه سـيأيت 
اليـوم الـذي يحـل فيـه األمـن يف واليـة كاريـن وكان يرغـب يف أن 
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يعـود أقربائـه معـه إىل هنـاك. وبحلـول الوقـت الـذي أدرك فيـه 
بقيـة أفـراد األرسة فرصـة التَّسـجيل، كان األوان قـد فـات للنظـر 

يف حالتهـم. 

والتوصيـف الرئيـي لهذه املشـكلة أنَّ قاطني املخيامت يف سـفح 
هـرم التواصـل باملخيـم آخـر مـن يحصلـون غالباً عـىل املعلومات 
غـري  املخيـامت  قاطنـو  ويكـون  املناسـب.  الوقـت  يف  املوثوقـة 
القادريـن عـىل حضـور اجتامعـات األقسـام غـري متعلمـني أو ال 
يتحدثـون لغـة شـعب كاريـن أو يعيشـون يف منطقـة ُكـرِس بهـا 
مكـرب الصـوت أو صوتـه ضعيـف أو ال يوجـد أصـاًل مكـرب صـوت 
وبهـذا ُيجـرَبون عـىل االتـكال بشـدة عـىل الروايات الشـفهية من 
قاطنـي املخيـامت اآلخريـن الذيـن يتـاح لهـم عـىل نحـو أفضـل 
حضـور  احتامليـة  وتقـل  املعلومـات.  تبـادل  آلليـات  الوصـول 
قاطني املخيامت من أكرث األرس اسـتضعافاً يف اجتامعات األقسـام 
النشـغالهم يف الكفـاح اليومـي للتحايـل عىل سـبل كسـب الرزق. 
وقالـت إحدى النسـاء اليافعات إنَّه مل يتسـن لهـا ووالدتها حضور 
تلـك االجتامعـات النشـغالهام يف كفاحهـام لتغطيـة نفقاتهن منذ 
»نخـرج  نـص كالمهـا:  وكان  بضـع سـنوات.  قبـل  والدهـا  وفـاة 

للعمـل يف قريـة وهـذا مـا مينعنـا مـن حضـور االجتامعـات«. 

لكـنَّ املـواد املطبوعة، مثل: لوحـات اإلعالنات، محدودٌة النتشـار 
األميـة بـني قاطنـي املخيامت. وتكمن املشـكلة األخـرى يف طباعة 
كل إعـالن عـىل حـدة بلغة واحـدة فقط إما لغة شـعب كارين أو 
البورميـة أو اإلنجليزية )بحسـب الغالبية العرقيـة داخل املخيم). 

وحـاول بعـض قاطنـي املخيـامت الحصـول عـىل معلومـات عـىل 
مـن  محـدود  قـدر  سـوى  لهـم  يتوفـر  مل  ولكـن  مسـتقل  نحـو 
الجديـدة. ويف ضـوء غيـاب  تقنيـات وسـائل اإلعـالم والتواصـل 
الشـائعات طريقـة  تبـادل  للمعلومـات، صـار  األخـرى  املصـادر 
قاطنـي املخيـامت للتكهـن بخرباتهم وإضفاء قيمـة عليها وجعلها 

منطقيـة. 

ومنـذ انتهـاء العمـل امليـداين عـىل هـذه الدراسـة، عملـت لجنـة 
تنسـيق الخدمـات إىل املهّجريـن يف تايالنـد مـع لجنـة الالجئـني 
ـت  مـن شـعب كاريـن لبنـاء منـوذج للتشـارك باملعلومـات. وضمَّ
فـرق معلومـات املخيـم موظفـني اسـُتقِطبوا مـن سـكان املخيـم 
وتعمـل يف مخيـامت كاريـن السـبعة. وتتـوىل لجنة الجئـي كارين 
مسـؤولية تدريـب الفـرق يف عـدد متنـوع مـن نشـاطات نـرش 
املعلومـات مبـا فيهـا عـروض الشاشـات املجتمعيـة واملنتديـات 
املجتمعيـة والزيـارات املنزليـة وعروض األقـراص املدمجة )دي يف 
دي) يف املكاتـب وتوزيـع املنشـورات. أما لجنة تنسـيق الخدمات 

إىل املهّجريـن فتقـدم الدعـم املـايل والتمويـل. 

الخالصة
الحــدود  عــىل  املعلومــات  تبــادل  بشــأن  التحديــات  تشــري 
التايلنديــة البورميــة إىل االتجــاه التاريخــي للقطــاع اإلنســاين 
ــة يف حــني  ــة عــىل االحتياجــات املادي ــود اإلغاث ــز جه ــذي ُيرّك ال
ــة. وإذا أخفقــت  ــات ثانوي ــات والتواصــل اهتامم ــرَب املعلوم ُتعت
ــت  ــة يف الوق ــات الدقيق ــري املعلوم ــانية يف توف ــامت اإلنس املنظ
املناســب ســيكون لذلــك أثــر كبــري عــىل الرفــاه العقــيل لالجئــني 
وســيقوض قدرتهــم عــىل اتخــاذ القــرارات الحكيمــة املدروســة. 
وهنــاك أيضــاً روابــط قامئــة بــني الحــوار - أي التأكــد مــن حصــول 
املســتفيدين مــن املســاعدات عــىل املعلومــات باإلضافة الســتامع 
_ والتحســينات عــىل هيــكل  املنظــامت اإلنســانية آلرائهــم 
املســاعدات وطريقــة توفريهــا والعالقــة بــني التعمــري واملســاءلة 

ــة.4  ــفافية والثق والش

ــاة  ــات ملراع ــري املعلوم ــة توف ــة لعملي ــط بحكم ويجــب التخطي
الفــوارق  لتقليــص  وســعياً  املخيــامت  قاطنــي  بــني  التنــوع 
ــد  ــش واالســتضعاف. ويف العق ــادة التهمي ــة وعــدم زي االجتامعي
ــور  ــانية تص ــامت اإلنس ــن املنظ ــة م ــادت مجموع ــرصم، أع امُلن
للمجتمعــات  أساســية  حاجــة  بوصفهــا  املعلومــات  تواصــل 
املتــرضرة مــن األزمــات وخدمــة ميكــن أن تحســن نوعيــة جهــود 

ــات.  ــع القطاع ــا يف جمي ــة وفاعليته اإلغاث

victoriaalicejack@gmail.com فيكتوريا جاك 
تعمل حالياً يف شبكة إنرتنيوز يف اليونان 

www.internews.org. وحصلت مؤخراً عىل شهادة الدكتوراه 
من كلية التصميم واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف 

جامعة نيوكاسل، أسرتاليا، وكانت أطروحتها حول »االتصاالت 
كمساعدات: سامع صوت الالجئني عىل الحدود التايلندية 

البورمية«.

1. اتحاد الحدود )2015) تقرير الربنامج: يناير/كانون الثاين - يونيو/حزيران 2015, ص11 
www.theborderconsortium.org/media/62531/2015-6-mth-rpt-Jan-Jun.pdf

(Programme report: January-June 2015(
2. راجع لجنة تنسيق الخدمات إىل املهّجرين يف تايالند، اختصاصات تبادل املعلومات 

والتحديثات بشأنها.
 www.ccsdpt.org/information-sharing/

3. راجع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2006) الحامية العملية يف 
 www.unhcr.org/448d6c122.html 63-57 املخيامت واملستوطنات, ص

(Operational Protection in Camps and Settlements(
4. عبود م.، وقوينتنيال ج.، وإنسور د. )2011) داداب, كينيا. تقييم التواصل اإلنساين 

واحتياجات املعلومات بني الالجئني يف املخيامت: النتائج والتحليل والتوصيات. إنرتنيوز
 www.internews.org/sites/default/files/resources/Dadaab2011-09-14.pdf

 (Dadaab, Kenya. Humanitarian communication and information
 needs assessment among refugees in the camps: Findings, analysis and

recommendations(

http://www.fmreview.org/ar/solutions
mailto:victoriaalicejack@gmail.com
http://www.internews.org
http://www.theborderconsortium.org/media/62531/2015-6-mth-rpt-Jan-Jun.pdf
http://www.ccsdpt.org/information-sharing/
http://www.unhcr.org/448d6c122.html
file:///\\qeh3\fmr\FMR%2052%20Solutions%20and%20transition\03%20edited%20articles\www.internews.org\sites\default\files\resources\Dadaab2011-09-14.pdf

