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تحمل التكنولوجيا بعض وليس جميع الحلول للعديد من 

األشخاص،  بدأ  لكن  والنزوح.  بالفقر  املتعلقة  املشكالت 

من بني السكان الصوماليني النازحني داخلياً، والذين يزيد 

عددهم عن مليوين شخص، ومئات اآلالف من الالجئني 

الخدمات  عىل  الحصول  يف  وجيبويت،  وكينيا  أثيوبيا  يف 

استخدامهم  إىل  جزئياً  راجع  وهذا  األساسية،  البنكية 

موثوقة  طريقة  أنها  يرون  التي  األموال  تحويل  رشكات 

وناجحة الستالم وإرسال النقد. 

أكرث  من  واح��داً  بالصومال  االت��ص��االت  قطاع  ويعد 

القطاعات تنافسية حول العامل، مع زيادة عدد الرشكات 

 "SOMTEL" صة والعاملة هناك، ومن هؤالء رشكة املرخرّ

االستثامرات  تركزت  وقد  شيل".  "دهب  لرشكة  التابعة 

عىل  ال  النقرّ الهاتف  عرب  االتصاالت  مجال  يف  املستمرة 

وجه الخصوص منذ أواسط التسعينات، إذ صارت عالمة 

مميزة للنجاح التجاري يف البالد. كام تزايد الطلب عىل 

ت املنافسة القوية بني الرشكات من  الخدمات، لكن حدرّ

بها  وموثوق  ثة  محدرّ فالتكنولوجيا  األسعار،  يف  الزيادة 

وإرسالها هو األوضح يف أفريقيا.

الحياة  الة جزًء من  النقرّ الهواتف  وكنتيجة لذلك، صارت 

يف  املختلفة  الجامعات  من  للعديد  بالنسبة  اليومية 

الغالب تقاُسم أجهزة  الصومالية، حيث يتم يف  املناطق 

ال بني ثالثة أشخاص أو ما يزيد. وبذلك، فإن  الهاتف النقرّ

هو  ال  النقرّ الهاتف  لخدمات  الدامئني  املستخدمني  عدد 

أكرب بكثري من االشرتاكات. وتبنيرّ التقديرات املعتمدة أن 

ال واحد  7٠% من األرس لديها عىل األقل جهاز هاتف نقرّ

وأن أكرث من ١.5 مليون شخص يف الصومال يحصلون عىل 

فررّوا  ممن  صومايل  مليوين  حوايل  أن  ر  وُيقدرّ الخدمات. 

الة للتواصل مع من  من البالد يستخدمون الهواتف النقرّ

تركوهم.

الجدير بالذكر أن رشكة "دهب شيل" تأسست عام ١٩7٠ 

ِقبل أيب، محمد سعيد دوايل، فيام كان ُيطلق عليه  من 

األمر  بداية  يف  الرشكة  كانت  الصومال".  "شامل  حينها 

رشكة تجارة عامة لكنها اختصت فيام بعد بالتعامل مع 

يف  املهاجرين  العاملني  من  البالد  إىل  املرسلة  الحواالت 

الرشق األوسط. ويف عام ١٩88، ومع اندالع أعامل القتال 

عرب منطقتنا، سار مئات اآلالف من الصوماليني عرب الغابة 

إىل مخيامت الالجئني يف أثيوبيا وكينيا وغري ذلك، وانتهى 

األمر بالكثريين منهم إىل العيش كالجئني يف جميع أرجاء 

العامل. 

والدي  رأى  الجامعي،  النزوح  من  الفرتة  هذه  وخالل 

املساعدات  بها  يتلقون  لطريقة  املاسة  األشخاص  حاجة 

فاعتمد عىل شبكة  الستات،  وأصدقائهم يف  ذويهم  من 

أصدقائه ومعارفه خارج البالد إلعادة تأسيس رشكته يك 

م خدمات تحويل األموال وغريها إىل الالجئني. وقد  تقدرّ

اتسم العمل يف منطقة مزقتها الرصاعات باملخاطر. لكنه 

منا بالتاميش مع أعداد األشخاص يف املخيامت والشتات 

املتزايدة باستمرار. 

كان  لكنه  متطور  غري  أنه  عىل  العمل  ظهر  البداية،  يف 

بل  فقط  األم��وال  نسلرّم  نكن  مل  إذ  وعميل،  مناسب 

املستلزمات  من  وغريه  الطعام  تقديم  أيضاً  ذلك  شمل 

فكنا  املناطق.  من  وغريها  املخيامت  يف  األشخاص  إىل 

بالخارج  أقاربهم  من  النقد  استالم  إما  األشخاص  نخريرّ 

أو تحويله إىل طعام واملستلزمات األخرى التي يخربوننا 

أنهم يف حاجة إليها.

والربيد  البنوك  أنظمة  انهارت  األهلية،  الحرب  وخالل 

ماسة  بحاجة  األشخاص  وك��ان  الوطنية،  واالتصاالت 

للتواصل مع بعضهم البعض خاصة بسبب انتشار العنف 

ب  والنزوح. حينها، ابتكر أيب العديد من الطرق يك يتعقرّ

الصوماليون ويتواصلون مع ذويهم وأصدقائهم املفقودين 

والنازحني. فبدأ يف تسليم الخطابات وأرشطة الكاسيت، 

لة، باليد إىل األشخاص النازحني.  مبا بها من رسائل مسجرّ

وقام بذلك أيضاً عند تسليم الحواالت. وبهذه الطريقة، 

اكتشف صوماليو الشتات أن أقاربهم وذويهم ال يزالون 

عىل قيد الحياة وأماكن تواجدهم وما يحتاجونه.

السنوات  هذه  بني  للتشابه  أوجه  هناك  فإن  ولألسف، 

بها  نقدم  التي  املبتكرة  الطريقة  لكن  اليوم.  واملوقف 

يف  وستستمر  الفرق  إحداث  ميكنها  املالية  الخدمات 

خدمة  عىل  شيل"  "دهب  عمالء  وبالفعل، حصل  ذلك. 

إخطارات  وتلقي  اإلنرتنت  شبكة  عىل  القامئة  التعقب 

املالية.  مبعامالتهم  الخاصة  القصرية  النصية  الرسائل 

وقد عملت التطورات يف التكنولوجيا عرب السنوات عىل 

أن  ورغم  معهم.  والتواصل  العمالء  مالحظات  تجديد 

يستخدمون  يزالون  ال  البعيدة  املناطق  يف  الصوماليني 

صوراً  اآلخرون  يستخدم  الرتدد،  عالية  الالسليك  أجهزة 

وفيسبوك  الذكية  الهواتف  مثل  لالتصاالت  حداثة  أكرث 

الفوري  السحب  بطاقة  وتساعدنا  ذلك.  إىل  وما  وتويرت 

ذو  اليشء  هو  وهذا  النقدي،  غري  املجتمع  تعزيز  عىل 

األمن.  انعدام  يسودها  منطقة  يف  القصوى  األهمية 

وتقدم رشكتنا لالتصاالت خدمات هواتف الجيل الثالث 

(3G) واإلنرتنت ذا النطاق العريض والخدمات املرصفية 

ال. عرب الهاتف النقرّ

لكننا بقينا ملتزمني تجاه هدفنا األصيل، أال وهو تقديم 

الصعبة.  املواقع  يف  البعيدة  املناطق  إىل  الخدمات 

حيثام  التقليدي،  الصومالية  العشائر  نظام  ونستخدم 

العمالء،  هوية  من  للتحقق  خاصة  مناسباً،  ذلك  كان 

عالوة عىل خدمة الرسائل القصرية واإلنرتنت وتكنولوجيا 

الالجئني  مخيامت  يف  املتلقني  ب  لتعقرّ الة  النقرّ الهواتف 

وغري ذلك من املواقع صعب الوصول إليها. 

شيل" رشيان  "دهب  بها  قدمت  التي  الطريقة  وبنفس 

لدى  معروفاً  صار  فقد  الصوماليني،  لالجئني  الحياة 

املجتمعات النازحة، مبا فيها الجنوب سودانية والرواندية 

اجتذاب  عىل  نعمل  فنحن  واآلن،  واليمنية.  واألوغندية 

العمالء من جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك وكاالت اإلغاثة 

اإلنسانية الدولية التي تعمل يف مجتمعات النازحني، كام 

الوكاالت وغري ذلك من  لهذه  النقدية  التدفقات  ل  نسهرّ

تربعت  وقد  النازحني.  مساعدة  ميكنها  حتى  املتطلبات 

للمجتمعات  ال��دوالرات  مباليني  وحدها  شيل"  "دهب 

الرشكات  ملسؤولية  برامجها  خ��الل  م��ن  امل��ع��وزة 

االجتامعية.

الحواالت  يتلقون  الذين  املعوزون  األشخاص  ر  ويقدرّ

لهم  تقدمها  التي  واالح��رتام  االستقاللية  مدى  النقدية 

أو  الغذائية  بالتربعات  مقارنتها  عند  املساعدة  هذه 

املادية. ومن وجهة نظر املتربعني، تأيت التكاليف اإلدارية 

املنخفضة واملخاطر القليلة املرتبطة بالتعامل مع األموال 

نقداً بني العوامل التي تجعل لالبتكار يف عملية تحويل 

األموال أهميته. وأرى إمكانية إجراء هذه التطورات يك 

املجتمع  يف  املستفيدين  جميع  اهتاممات  مع  تتناسب 

للفقر والنزوح، مبا يف ذلك الرشكات  الدول املكافحة  يف 

الخاصة والحكومات واملنظامت غري الحكومية.

كيف تستخدم مجتمعات النازحني التكنولوجيا 

للحصول عىل الخدمات املالية؟
عبد الرشيد دوايل

يف حني أن الجفاف أرغم مئات اآلالف من الصوماليني عىل الفرار إىل كينيا وأثيوبيا أو إىل مخيامت 
النازحني داخل األرايض الصومالية، فإن تقديم الخدمات املالية قد ال يبدو أولوية فورية. لكن تعد 
هذه الخدمات رشيان الحياة للماليني من األشخاص، مبا يف ذلك من نزحوا جراء الجفاف والحرب 

األهلية واالضطرابات السياسية.
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سواحيلية  كلمة  وه��ي  يوشاهيدي،  موقع  ب��دأ 

كينيني  صحفيني  ملجموعة  كفكرة  "شهادة"،  تعني 

أعامل  عن  اإلنرتنت  عىل  خرائط  لرسم  متعاونني 

االنتخابات  بعد  وذلك  البالد،  يف  الواقعة  العنف 

اسُتخدمت  حيث   ،٢٠٠8 عام  بداية  يف  الكينية 

العنف  ألحداث  خرائط  رسم  يف  التكنولوجيا  هذه 

للتقارير املقدمة عرب  البالد وفقاً  وجهود السالم عرب 

الحني، تطور  الة. ومنذ ذلك  النقرّ والهواتف  اإلنرتنت 

هادفة  غري  تكنولوجية  رشكة  إىل  يوشاهيدي  موقع 

املجانية  الربمجيات  للربح والتي تتخصص يف تطوير 

املعلومات  لجمع  ُتستخدم  املصدر  ومفتوحة 

وذلك  للخرائط  التفاعيل  والرسم  مرئياً  رات  والتصوُّ

ولزيادة  "دميقراطية"  املعلومات  جعل  بهدف 

ملشاركة  األف��راد  أمام  الحواجز  وتقليل  الشفافية 

الزلزال  بعد  يوشاهيدي  اسُتخدم  وقد  قصصهم"١. 

الذي رضب هايتي والفيضانات التي عمت باكستان 

واليوم يتم استعاملها يف أفريقيا الشاملية أيضاً.

الخرائط  رسم  برنامج  نرش  وعند   ،٢٠٠8 عام  ويف 

الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  يوشاهيدي 

دعوة  فيها  تتم  التي  األوىل  املرة  هي  تلك  كانت 

العنف  التقارير حول  إىل رفع  أزمات  سكان منطقة 

لألشخاص  وأمكن  إلكرتونية،  خريطة  يف  لُتجمع 

مبارش  بشكل  التقارير  تقديم  ميدانياً  املتواجدين 

عىل  الدخول  خالل  من  اإللكرتونية  الخريطة  إىل 

املوقع.  إىل  مبارشة  نصية  رسالة  إرسال  أو  املوقع 

عمل  فريق  جانب  من  املعلومات  معالجة  وبعد 

كبيانات  املوقع  عىل  التقارير  ظهرت  يوشاهيدي، 

أو  "الشغب"  مثل  فئات  إىل  تصنيفها  مع  للحادثة، 

الجنسية"  "االعتداءات  أو  والنهب"  السلب  "أعامل 

يبحث  ملن  وميكن  الفاعلة".  الجهة  "نوع  وتحديد 

عرب  الشاملة  العنف  مجموعات  رؤي��ة  الخرائط 

جميع الفئات أو اختيار فئة معيرّنة من أجل معرفة 

لهذا  الجسيمة  الحادثة  فيه  وقعت  الذي  املكان 

النوع املعني من العنف.  

بعض  التكنولوجيا  من  النوع  ه��ذا  واج��ه  لقد 

مواضع  يف  محلياً  انتشاره  يف  األساسية  املشكالت 

حيث  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  رشق  مثل 

أو  املسيطرة  النزوح  حالة  من  األكرب  التحدي  جاء 

العيش يف املخيامت أو النزوح إىل القرى املجاورة أو 

الفرار إىل املدن، فقد ُأرهق األشخاص جراء كل ذلك 

ميلكون  وال  أرسهم  حامية  أجل  من  يناضلون  وهم 

أحداث  من  الكثري  أن  كام  تقارير.  لرفع  الوقت 

عن  املنعزلة  البعيدة  القرى  يف  عموماً  تقع  العنف 

أي صور من التكنولوجيا. وال ننىس الحواجز اللغوية 

دة، كام  وارتفاع قيمة املعلومات يف الرصاعات املعقرّ

مام  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  الحال  هو 

إذا  حتى  املعلومات.  وفساد  خطأ  احتاملية  زاد 

التقارير،  تقديم  عىل  القدرة  األشخاص  لدى  كانت 

الخوف  أي  األمنية،  باالهتاممات  أغلبهم  فسُيعاق 

من أن يتم التعررّف عىل الشخص واستهدافه. 

البيانات ذات قيمة جعل 

جمهورية  يف  أهدافه  يوشاهيدي  يلب  مل  حني  يف 

دراسات  مركز  يستكشف  الدميقراطية،  الكونغو 

بالواليات  وسرتن  نورث  بجامعة  القرسية  الهجرة 
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مكان  يف  املصدر  مفتوح  الخرائط  رسم  إمكانية 

من  األكادميية  واألبحاث  البيانات  جمع  مع  آخر 

حالة  وتوثيق  النزوح  وأسباب  أمناط  ب  تعقُّ أجل 

النازحني.

حقوق  لحامية  كمورد  استخدامه  وراء  وفيام 

الالجئني، فإن لرسم الخرائط مفتوح املصدر إمكانية 

التي  لألزمات  لالستجابة  املجتمعية  القدرة  بناء 

ففي  الالجئني.  السكان  وحامية  النزوح  إىل  تؤدي 

املثال،  سبيل  عىل  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية 

التي  العوامل  العالقة بني  البدء يف فهم  للفرد  ميكن 

ميكن  وهناك،  أفضل.  بصورة  النزوح  يف  تساهم 

شهود  رفع  خالل  من  املجموعة  البيانات،  استخدام 

خالل  ومن  لألحداث  الواقعية  للتقارير  العيان 

الحكومية  غري  كاملنظامت  األخرى  األطراف  تقارير 

اإلعالمية  واملصادر  الدولية  الحكومية  واملنظامت 

من  ذل��ك  وغ��ري  األكادميية  األب��ح��اث  إىل  إضافة 

املتغريات  بني  العالقة  لتعُقب  واستخداماً  التقارير، 

وعمليات  األرايض  عىل  املستمرة  النزاعات  مثل 

وحوادث  الزراعي  التطوير  ومرشوعات  التنقيب 

تقديم  ليوشاهيدي  ميكن  كام  والنزوح.  العنف 

ودورات  بأمناط  يتعلق  فيام  النافعة  املعلومات 

املنطقة. وبوصفه نظام  أو داخل  القرى  الحركة بني 

لتحذير  يوشاهيدي  استخدام  ميكن  املبكر،  لإلنذار 

سكانية  حركة  تجري  قد  أنه  يف  اإلنسانيني  العامل 

أيضاً  وذلك عىل أساس وجود ظروف معينة وميكن 

اإلنسان  حقوق  مراقبة  يف  للمساعدة  استخدامه 

والنازحني.  الالجئني  بالسكان  الخاصة 

النازحني لن يقدموا تقرير شاهد  ع بأن  للتوقُّ ووفقاً 

عيان بالرضورة إىل يوشاهيدي، عمل مركز دراسات 

الهجرة القرسية عىل تطوير بروتوكول لجمع تقارير 

واملوثوقة  الصلة  ذات  والبيانات  األخرى  األطراف 

متعدد  بالفهم  ستسمح  التي  األكادميية  واألبحاث 

يف  املساهمة  والعوامل  وحالة  ألصل  املستويات 

تكنولوجيات  عرب  متاح  غري  حالياً  وهذا  النزوح، 

البيانات  تقديم  ميكن  لكن  األخرى،  الخرائط  رسم 

استيضاح  من  املستخدمني  لتمكني  مرئية  صيغة  يف 

العالقات بني الظروف والنزوح.

التحديات

يعد جمع البيانات أكرث التحديات أساسية، وسيعمل 

التي  مؤخراً،  السكانية"  التنقالت  "لجنة  تشكيل 

ملقارنة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  يقودها 

للنازحني  البيانات  "مركز  وإنشاء  البيانات،  ودمج 

لخدمات  املتحدة  األمم  يديره مكتب  الذي  داخلياً" 

الدميقراطية،3  الكونغو  جمهورية  يف  املشاريع 

بالنازحني  املتعلقة  املعرفة  تحسني  عىل  سيعمل 

تصبح  أن  وقبل  لكن،  الكونغو.  داخلياً يف جمهورية 

ب النزوح ما ميكن أن يفعله يوشاهيدي لتعقُّ
غاليا ب. رافر

للعامل  ميكن  والتي  األزمات  مواقع  يف  الستخدامها  الخرائط  لرسم  تفاعلية  أداة  يوشاهيدي  يعدرّ 
اإلنسانيني استخدامها الستهداف الحصول عىل املساعدة.

واستالم  إرس��ال  يف  الصوماليني  مساعدة  عن  وبعيداً   

عىل  البعض  بعضهم  مع  والتواصل  الالزمة  الحواالت 

أيضاً  شيل"  "ده��ب  تقدم  وال��دويل،  املحيل  املستوى 

العمل آلالف الالجئني واملهاجرين يف جميع أنحاء العامل 

أو  الجنسيات  أو  العشائرية  التوجهات  بني  التمييز  دون 

األصول. 

الناحية  ليس فقط من  فإننا نرى "دهب شيل"  وختاماً، 

وأساسياً  داعاًم  جزًء  تكون  أن  أملنا  كام  وإمنا  التجارية 

األشخاص  من  للعديد  وبالنسبة  الصومايل.  املجتمع  من 

يف  ذويهم  من  يتلقونها  التي  الحواالت  تعد  املنطقة،  يف 

الشتات مصدرهم األسايس للرزق. وبإمكاننا مساعدتهم، 

إىل جانب املاليني من النازحني، من خالل مواكبة وتنفيذ 

أحدث التطورات التكنولوجية.  

يشغل عبد الرشيد دوايل منصب الرئيس التنفيذي 

 .)www.dahabshiil.com( "لرشكة "دهب شيل

وللحصول عىل مزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال بـ 

.news@dahabshiil.com


