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روايتها كام هي

تامي شارب وإلياس شنايدر

هجرين قرساً الشفهية س ُب ًال إلرشاكهم باآلراء يف أعامل الباحثني عن حلول ألزمات
تتضمن تأريخات ا ُمل َّ
التَّهجري ومامرساتهم.
يكمـــن ِمفتـــاح البحـــث عـــن الفهـــم األمثـــل للحلـــول إىل تعزيـــز اســـراتيجيات إعـــادة اإلدمـــاج واالســـتقرار
الدامئـــة وابتكارهـــا فيـــا يتعلـــق مبســـألة التَّهجـــر يف وبنـــاء الســـام والعدالـــة االنتقاليـــة واملصالحـــة .حتـــى إن
شـــاف أيضـــاً.
االس ــتفادة الجوهري ــة م ــن مس ــاهامت املترضري ــن مب ــارشة للمقابلـــة نفســـها تأثـــر
ٍ
بالتَّهجـــر اســـتفادة ف ّعالـــة يف هـــذه العمليـــة .وغالبـــاً مـــا
تتي ــه يف أثن ــاء البح ــث ع ــن الحل ــول أص ــوات م ــن جابه ــوا وقـــد تكـــون مثـــل هـــذه الروايـــات أداة قويـــة إلحـــداث
وحرمـــوا مـــن حقوقهـــم األساســـية التغيـــر الســـيايس الـــروري .وقـــد ســـافر صاحـــب
التمييـــز والتهميـــش ُ
املهجريـــن مدونـــة «أنـــاس مـــن نيويـــورك»  - 3التـــي تصـــف بانتظـــام
وعاشـــوا تجربـــة التَّهجـــر مبـــارشة .فلهـــؤالء َّ
رؤيـــة خاصـــة يف محنتهـــم ويف جـــذور النـــزاع ودوافعـــه حكايـــات األفـــراد أو الروايـــات الحياتيـــة لســـكان املدينـــة
وله ــم آراء أيضــاً في ــا ينبغ ــي فعل ــه ل ــرأب ص ــدع نس ــيج  -ع ــى ط ــول طري ــق البلق ــان وس ــجل ش ــهادات الالجئ ــن
الســـوريني واألفغـــان وغريهـــم مـــن الالجئـــن .وحظيـــت
مجتمعهـــم املتمـــزق وإعـــادة بنائـــه.
هـــذه الروايـــات بدعـــم واســـع النطـــاق وتعاطـــف مـــع
تجمـــع التأريخـــات الشـــفهية بـــن الذكريـــات والتعليقـــات محنـــة هـــؤالء األشـــخاص.
جمع ــة يف مقاب ــات م ــع املش ــاركني
الش ــخصية والبيان ــات ا ُمل َّ
أو املراقب ــن يف أح ــداث أو أوق ــات جس ــيمة .و ُتع ــد مقابل ــة
التأريـــخ الشـــفهي «مجـــال دراســـة وطريقـــة لجمـــع اآلراء
والذكريـــات بشـــأن األشـــخاص واملجتمعـــات واملشـــاركني يف
أحـــداث ماضيـــة وحفظهـــا وتفســـرها» 1 .إذ ُتطـــ ّرح أســـئلة
مفتوح ــة ع ــى الضي ــف ال ــذي يت ــوىل ب ــدوره دف ــة اللق ــاء.
وليـــس بنـــاء التأريخـــات الشـــفهية باألمـــر الجديـــد بـــل
هـــو شـــائع نســـبياً يف كثـــر مـــن الســـياقات االجتامعيـــة،
إذ اســـتخدم عـــى ســـبيل املثـــال يف برامـــج إعـــادة التوطـــن
األســـرالية لتحســـن َفهْـــم الالجئـــن الواصلـــن مؤخـــراً مـــن
جنـــوب الســـودان 2 .ويف مثـــل هـــذه الســـياقات ،ينبغـــي
وج ــود أرضي ــة َف ْه ــم مش ــركة وجلي ــة ب ــن ا ُملح ــا ِّور والضي ــف
بحي ــث ال ُتســ ِفر املش ــاركة يف ه ــذا امل ــروع ع ــن أي مناف ــع
ماديـــة أو متعلقـــة بالحاميـــة أو اللجـــوء.

وع ــى هام ــش لق ــاء ح ــوار املف ــوض الس ــامي للحامي ــة يف
ع ــام  ،2015أقيم ــت فعالي ــة متخض ــت ع ــن أف ــكار مس ــتنرية
ح ــول ال ــدور ال ــذي ميك ــن للتأريخ ــات الش ــفوية أن متثل ــه
يف الســـياقات غـــر املســـتقرة حيـــث يســـيطر عـــى عمـــل
اإلنس ــانيني ح ــاالت حظ ــر التج ــول واملجمع ــات الخاضع ــة
للضوابـــط األمنيـــة التـــي متيـــل إىل فصـــل عـــال اإلغاثـــة
اإلنســـانية عـــن الســـكان الذيـــن يريـــدون مســـاعدتهم
أص ـ ً
ـا .ويف تل ــك املواق ــفُ ،تث ــل التأريخ ــات الش ــفهية أداة
ق ّيمـــة للتحايـــل عـــى العقبـــات األمنيـــة وتحقيـــق فهـــم
أفض ــل ملخ ــاوف الن ــاس املترضري ــن م ــن التَّهج ــر وآماله ــم
ومحفزاته ــم .وه ــذا م ــن ش ــأنه يف املقاب ــل تعزي ــز برنام ــج
التنمي ــة وسياس ــتها م ــن خ ــال تقدي ــم تص ــورات مب ــارشة
لنشـــطاء حقـــوق اإلنســـان ووســـطاء الســـام ومســـؤويل
يف املـــايض ،كانـــت تســـجيالت روايـــات الالجئـــن مقصـــورة الدولـــة.
إم ــا ع ــى التحدي ــد الفن ــي لوض ــع الالج ــئ  -ال ــذي ميت ــاز
عامـــة بطبيعتـــه الرسيـــة واســـتخدام الالجئـــن الشـــخيص وق ــد تك ــون التأريخ ــات الش ــفهية وثيق ــة الصل ــة مبس ــتقبل
 أو عـــى ملحـــات متفرقـــة يف الشـــهادات الفرديـــة التـــي البلـــدان يف وقـــت الحـــرب وقـــد تـــؤدي بالتـــايل إليجـــادكانـــت ألغـــراض املنـــارصة .ويف ســـياق مخيـــات الالجئـــن حلـــول لقضيـــة تهجـــر ســـكانها .ويف ســـوريا ،عـــى ســـبيل
تحدي ــداً وعق ــب نج ــاح عملي ــة إع ــادة الالجئ ــن أو إع ــادة املث ــال ،كان ــت مختل ــف املجتمع ــات املحلي ــة قب ــل الح ــرب
توطينه ــم ،كان ــت املقاب ــات ُتعق ــد م ــع الالجئ ــن آن ــذاك تعي ــش يف س ــام معــاً .وألق ــت ذك ــرى ذل ــك بظالله ــا ع ــى
والســـابقني لســـاع وجهـــات نظرهـــم وخرباتهـــم وآرائهـــم ســـياق النِّـــزاع املتّكشـــف والروايـــات املتحيـــزة ا ُملصاغـــة
بغـــرض إيجـــاد حلـــول مناســـبة .ويف املســـتقبل ،ســـتضيف لخدم ــة األجن ــدات السياس ــية .وتع ــرض تحدي ــات مامثل ــة
تلـــك املقابـــات إىل الســـجل التاريخـــي لألزمـــة باإلضافـــة طري ــق البل ــدان الت ــي مزقته ــا النزاع ــات مث ــل جمهوري ــة
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أفريقيـــا الوســـطى وجنـــوب الســـودان .وســـ ُيتيح تســـجيل
مثـــل هـــذه التجـــارب الفرديـــة الحصـــول عـــ توثيـــق مستشار رئي
تاريخـــي شـــامل لألوضـــاع يف النِّـــزاع .وس ُيســـاعد هـــذا السامية لالجئني
التســـجيل يف رأب الصـــدع االجتامعـــي يف بلـــد النـــزاع إلياس شنايدر schneiel@unhcr.org
وسيســـهم بالتـــايل يف إرســـاء أســـس تجديـــد التعايـــش زميل شميد كارلو ،مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
www.unhcr.org
الســـلمي .فتلـــك الروايـــات ذات قيمـــة لـــدى فاعـــ
الســـ م والباحثـــ وفاعـــ العدالـــة االنتقاليـــة لتحقيـــق  .1مأخوذة من تعريف جمعية التأريخ الشفهي
فهـــم أفضـــل لجـــذور النـــزاع يف إطـــار البحـــث عـــن www.oralhistory.org/about/do-oral-history
 .2ماكريدي ك 2015( .مامرسة التأريخ الشفهي مع املهاجرين مطبعة ليفت كوست.
الحلـــول الدامئـــة.
(Practicing Oral History with Immigrant Narrators
ى

(التنمية والحلول  ،مفوضية األمم املتحدة

ي

ا

ن

ي

)

)

www.humansofnewyork.com/ .3

الروابط بني الصومال واليمن :الالجئون والعائدون
َّ

ميمونة محمد

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

)

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

ومع ذلك ،ال يخلو هذا الخطاب من املشكالت ألن الحكومات
عىل ما يبدو تدعم مساعدة العائدين إلعادتهم إىل أقاليمهم
األصلية بعد وصولهم بغض النظر عام إذا كانت العوامل التي
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.

يف سياق اليمنيني املهج َّرين إىل الصومال تنتهج مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني نهج إقامة املخيامت لكن هذا النهج
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.

ونظراً للتاريخ الطويل للتعامل بني اليمنيني والصوماليني ،ينظر
الالجئون اليمنيون إىل الصومال عىل أنها بيئة مألوفة لهم ثقافياً
العائدون الصوماليون
رغم االختالفات اللغوية بينهم ويساعد ذلك عىل زرع الثقة يف
لقد عربت حكومة أرض الصومال ،وبونت الند ،والحكومة قدرتهم عىل النظر يف التحديات التي متثلها الحياة الحرضية هناك.
الفيدرالية يف مقديشو عن استعدادها السرتداد الالجئني العائدين .وهناك توجه بني الالجئني اليمنيني يف تفضيل التوطني الذايت يف
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