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روايتها كام هي
تامي شارب وإلياس شنايدر

الباحثني عن حلول ألزمات  أعامل  باآلراء يف  الشفهية سُباًل إلرشاكهم  رين قرساً  امُلهجَّ تأريخات  تتضمن 
التَّهجري ومامرساتهم.

يكمـــن ِمفتـــاح البحـــث عـــن الفهـــم األمثـــل للحلـــول 
التَّهجـــري يف  الدامئـــة وابتكارهـــا فيـــام يتعلـــق مبســـألة 
ـــارشة  ـــن مب ـــاهامت املترضري ـــن مس ـــة م ـــتفادة الجوهري االس
بالتَّهجـــري اســـتفادة فّعالـــة يف هـــذه العمليـــة. وغالبـــاً مـــا 
ـــوا  ـــن جابه ـــوات م ـــول أص ـــن الحل ـــث ع ـــاء البح ـــه يف أثن تتي
التمييـــز والتهميـــش وُحرمـــوا مـــن حقوقهـــم األساســـية 
ريـــن  وعاشـــوا تجربـــة التَّهجـــري مبـــارشة. فلهـــؤالء املهجَّ
ــه  ــزاع ودوافعـ ــذور النـ ــم ويف جـ ــة يف محنتهـ ــة خاصـ رؤيـ
ـــيج  ـــدع نس ـــرأب ص ـــه ل ـــي فعل ـــام ينبغ ـــاً في ـــم آراء أيض وله

ــه.  ــادة بنائـ ــزق وإعـ ــم املتمـ مجتمعهـ

ــات  ــات والتعليقـ ــني الذكريـ ــفهية بـ ــات الشـ ــع التأريخـ تجمـ

عـــة يف مقابـــالت مـــع املشـــاركني  الشـــخصية والبيانـــات امُلجمَّ
أو املراقبـــني يف أحـــداث أو أوقـــات جســـيمة. وُتعـــد مقابلـــة 
ــع اآلراء  ــة لجمـ ــة وطريقـ ــال دراسـ ــفهي »مجـ ــخ الشـ التأريـ
ــاركني يف  ــات واملشـ ــخاص واملجتمعـ ــأن األشـ ــات بشـ والذكريـ
ــئلة  ــّرح أسـ ــا وتفســـريها«.1 إذ ُتطـ ــة وحفظهـ ــداث ماضيـ أحـ
مفتوحـــة عـــىل الضيـــف الـــذي يتـــوىل بـــدوره دفـــة اللقـــاء. 
وليـــس بنـــاء التأريخـــات الشـــفهية باألمـــر الجديـــد بـــل 
ــة،  ــياقات االجتامعيـ ــن السـ ــري مـ ــبياً يف كثـ ــائع نسـ ــو شـ هـ
إذ اســـتخدم عـــىل ســـبيل املثـــال يف برامـــج إعـــادة التوطـــني 
األســـرتالية لتحســـني َفْهـــم الالجئـــني الواصلـــني مؤخـــراً مـــن 
جنـــوب الســـودان.2 ويف مثـــل هـــذه الســـياقات، ينبغـــي 
ـــف  ر والضي ـــاوِّ ـــني امُلح ـــة ب ـــرتكة وجلي ـــم مش ـــة َفْه ـــود أرضي وج
ـــع  ـــن أي مناف ـــرشوع ع ـــذا امل ـــاركة يف ه ـــِفر املش ـــث ال ُتس بحي

ــوء. ــة أو اللجـ ــة بالحاميـ ــة أو متعلقـ ماديـ

يف املـــايض، كانـــت تســـجيالت روايـــات الالجئـــني مقصـــورة  
ـــاز  ـــذي ميت ـــئ - ال ـــع الالج ـــي لوض ـــد الفن ـــىل التحدي ـــا ع إم
ــخيص  ــني الشـ ــتخدام الالجئـ ــة واسـ ــه الرسيـ ــة بطبيعتـ عامـ
ــة التـــي  ــهادات الفرديـ ــة يف الشـ ــات متفرقـ - أو عـــىل ملحـ
كانـــت ألغـــراض املنـــارصة. ويف ســـياق مخيـــامت الالجئـــني 
ـــادة  ـــني أو إع ـــادة الالجئ ـــة إع ـــاح عملي ـــب نج ـــداً وعق تحدي
توطينهـــم، كانـــت املقابـــالت ُتعقـــد  مـــع الالجئـــني آنـــذاك 
والســـابقني لســـامع وجهـــات نظرهـــم وخرباتهـــم وآرائهـــم 
بغـــرض إيجـــاد حلـــول مناســـبة. ويف املســـتقبل، ســـتضيف 
ــة  ــة باإلضافـ تلـــك املقابـــالت إىل الســـجل التاريخـــي لألزمـ

واالســـتقرار  اإلدمـــاج  إعـــادة  اســـرتاتيجيات  تعزيـــز  إىل 
وبنـــاء الســـالم والعدالـــة االنتقاليـــة واملصالحـــة. حتـــى إن 

للمقابلـــة نفســـها تأثـــري شـــاٍف أيضـــاً. 

وقـــد تكـــون مثـــل هـــذه الروايـــات أداة قويـــة إلحـــداث 
صاحـــب  ســـافر  وقـــد  الـــرضوري.  الســـيايس  التغيـــري 
مدونـــة »أنـــاس مـــن نيويـــورك«3 - التـــي تصـــف بانتظـــام 
حكايـــات األفـــراد أو الروايـــات الحياتيـــة لســـكان املدينـــة 
- عـــىل طـــول طريـــق البلقـــان وســـجل شـــهادات الالجئـــني 
ــت  ــني. وحظيـ ــن الالجئـ ــم مـ ــان وغريهـ ــوريني واألفغـ السـ
ــع  ــف مـ ــاق وتعاطـ ــع النطـ ــم واسـ ــات بدعـ ــذه الروايـ هـ

ــخاص.  ــؤالء األشـ ــة هـ محنـ

وعـــىل هامـــش لقـــاء حـــوار املفـــوض الســـامي للحاميـــة يف 
ـــكار مســـتنرية  ـــة متخضـــت عـــن أف ـــام 2015، أقيمـــت فعالي ع
ـــه  ـــفوية أن متثل ـــات الش ـــن للتأريخ ـــذي ميك ـــدور ال ـــول ال ح
يف الســـياقات غـــري املســـتقرة حيـــث يســـيطر عـــىل عمـــل 
اإلنســـانيني حـــاالت حظـــر التجـــول واملجمعـــات الخاضعـــة 
للضوابـــط األمنيـــة التـــي متيـــل إىل فصـــل عـــامل اإلغاثـــة 
اإلنســـانية عـــن الســـكان الذيـــن يريـــدون مســـاعدتهم 
ـــفهية أداة  ـــات الش ـــل التأريخ ـــف، مُتث ـــك املواق ـــاًل. ويف تل أص
ــم  ــق فهـ ــة وتحقيـ ــات األمنيـ ــىل العقبـ ــل عـ ــة للتحايـ قّيمـ
ـــم  ـــري وآماله ـــن التَّهج ـــن م ـــاس املترضري ـــاوف الن ـــل ملخ أفض
ـــج  ـــز برنام ـــل تعزي ـــأنه يف املقاب ـــن ش ـــذا م ـــم. وه ومحفزاته
التنميـــة وسياســـتها مـــن خـــالل تقديـــم تصـــورات مبـــارشة 
ــؤويل  ــالم ومسـ ــطاء السـ ــان ووسـ ــوق اإلنسـ ــطاء حقـ لنشـ

الدولـــة.

ـــتقبل  ـــة مبس ـــة الصل ـــفهية وثيق ـــات الش ـــون التأريخ ـــد تك  وق
ــاد  ــايل إليجـ ــؤدي بالتـ ــد تـ ــرب وقـ ــت الحـ ــدان يف وقـ البلـ
حلـــول لقضيـــة تهجـــري ســـكانها. ويف ســـوريا، عـــىل ســـبيل 
ـــرب  ـــل الح ـــة قب ـــات املحلي ـــف املجتمع ـــت مختل ـــال، كان املث
ـــىل  ـــا ع ـــك بظالله ـــرى ذل ـــت ذك ـــاً. وألق ـــالم مع ـــش يف س تعي
ــة  ــزة امُلصاغـ ــات املتحيـ ــف والروايـ ــزاع املّتكشـ ــياق النِّـ سـ
ـــة  ـــات مامثل ـــرتض تحدي ـــية. وتع ـــدات السياس ـــة األجن لخدم
طريـــق البلـــدان التـــي مزقتهـــا النزاعـــات مثـــل جمهوريـــة 
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أفريقيـــا الوســـطى وجنـــوب الســـودان. وســـُيتيح تســـجيل 
ــق  ــىل توثيـ ــول عـ ــة الحصـ ــارب الفرديـ ــذه التجـ ــل هـ مثـ
تاريخـــي شـــامل لألوضـــاع يف النِّـــزاع. وسُيســـاعد هـــذا 
النـــزاع  بلـــد  الصـــدع االجتامعـــي يف  التســـجيل يف رأب 
وسيســـهم بالتـــايل يف إرســـاء أســـس تجديـــد التعايـــش 
لـــدى فاعـــيل  الروايـــات ذات قيمـــة  الســـلمي. فتلـــك 
ــق  ــة لتحقيـ ــة االنتقاليـ ــيل العدالـ ــني وفاعـ ــالم والباحثـ السـ
فهـــم أفضـــل لجـــذور النـــزاع يف إطـــار البحـــث عـــن 

ــة.  ــول الدامئـ الحلـ

sharpet@unhcr.org تامي شارب 
مستشار رئيي  )التنمية والحلول)، مفوضية األمم املتحدة 

السامية لالجئني 

 schneiel@unhcr.org إلياس شنايدر 
 زميل شميد كارلو، مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
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 1. مأخوذة من تعريف جمعية التأريخ الشفهي 

 www.oralhistory.org/about/do-oral-history
2. ماكريدي ك. )2015) مامرسة التأريخ الشفهي مع املهاجرين مطبعة ليفت كوست.

(Practicing Oral History with Immigrant Narrators(
 www.humansofnewyork.com/ .3

الروابط بني الصومال واليمن: الالجئون والعائدون 
د ميمونة محمَّ

تقوم اسرتاتيجيات الالجئني اليمنيني يف الصومال لدرجة كبرية عىل الشبكات االجتامعية والروابط الثقافية 
املوجودة بني القرن األفريقي واليمن. ويف غضون ذلك، يحتاج الالجئون الصوماليون العائدون من اليمن 

إىل مناطق أكرث أمناً يف الصومال.  

منحتهم  الذين  الصوماليني  الالجئني  آالف  مئات  من  كثري  يجد 
مضطرين  أنفسهم  العقود  عرب  األولية  اللجوء  اليمن صفة  سابقاً 
إىل العودة نتيجة نشوب الرصاع يف اليمن. ويف أثناء ذلك، دأبت 
عبور خليج عدن  املقتلع جذورها عىل  اليمنية  السكانية  الفئات 
بأعداد أكرب بكثري عىل أمل إيجاد املالذ اآلمن والحامية يف الصومال 

وغريها من الدول يف القرن األفريقي.

اليمنيون  الالجئون  إليها  يلجأ  التي  االستقبال  مراكز  ومتثل 
من  نجوا  ما  إذا  هذا  لهم  األول  التحدي  الصوماليون  والعائدون 
رحلتهم البحرية املحفوفة باملخاطر. وكجزء من عملية التسجيل، 
اليمنية  ثبوتية تثبت جنسيتهم  الالجئني تقديم أوراق  ُيطَلب إىل 
الصوماليني صفة وجودهم يف  الالجئني  من  للعائدين  بالنسبة  أو 
يف  الساحلية  املدن  يف  الحال  كام  املراكز-  هذه  وُأسِست  اليمن. 
اإلقليمية ألرض  الصومال  بربرة وبوساسو- تحت رعاية حكومتي 
العائدين.  والصوماليني  الالجئني  بتسجيل  الند  وبونت  الصومال 
الواصلني  الالجئني  رفد  عىل  املراكز  هذه  من  الهدف  واقترص 
املراكز  هذه  ليست  وبذلك  واملأوى،  كالغذاء  الطوارئ  مبساعدة 
حد  عىل  والعائدين  لالجئني  األمد  بعيد  التوطني  بتوفري  مجهزة 

سواء. 

العائدون الصوماليون
والحكومة  الند،  وبونت  الصومال،  أرض  حكومة  عربت  لقد 
الفيدرالية يف مقديشو عن استعدادها السرتداد الالجئني العائدين. 

الحكومات  ألن  املشكالت  من  الخطاب  هذا  يخلو  ال  ذلك،  ومع 
أقاليمهم  إىل  إلعادتهم  العائدين  مساعدة  تدعم  يبدو  ما  عىل 
التي  العوامل  كانت  إذا  عام  النظر  بغض  وصولهم  بعد  األصلية 
أدت إىل تهجريهم قامئة أم ال هناك. ولذلك، أبدت كل واحدة من 
اإلدارات عدم رغبتها يف رسم السياسات العامة واألطر الرضورية 
لضامن سالمة العائدين وذلك بدعم إعادة نقلهم إىل مناطق أكرث 
أماناً. وتبدي كل واحدة من اإلدارات السياسية عجزها )ويف بعض 
األحيان عدم رغبتها) يف حامية الصوماليني وإعادة دمجهم ممن 
يواجهون عملية االنتقال املفاجئة من كونهم الجئني يف اليمن إىل 

كونهم عائدين يف الصومال. 

اسرتاتيجية اليمنيني.
األمم  مفوضية  تنتهج  الصومال  إىل  ين  املهجرَّ اليمنيني  سياق  يف 
النهج  هذا  لكن  املخيامت  إقامة  نهج  لالجئني  السامية  املتحدة 
يتحداه الالجئون. فكثري من الالجئني جاؤوا عىل اعتقاد منهم أن 
التسجيل والتخييم سوف يجعالنهم عاجزين عن اتخاذ القرارات 

املهمة مثل تحديد مكان العيش ووقت العودة إىل ديارهم. 

ينظر  والصوماليني،  اليمنيني  بني  للتعامل  الطويل  للتاريخ  ونظراً 
اليمنيون إىل الصومال عىل أنها بيئة مألوفة لهم ثقافياً  الالجئون 
يف  الثقة  زرع  عىل  ذلك  ويساعد  بينهم  اللغوية  االختالفات  رغم 
قدرتهم عىل النظر يف التحديات التي متثلها الحياة الحرضية هناك.  
يف  الذايت  التوطني  تفضيل  يف  اليمنيني  الالجئني  بني  توجه  وهناك 
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