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مساعدة الهواتف الساتلية يف إغاثة الالجئني

فريجينيا سيغنوريني

جاءتها أول مكاملة هاتفية الساعة أربعة ونصف
صباح أحد أيام العام  .٢٠٠٦كان ذلك يف الصيف،
وهو أكرث الفرتات زخ ً
ام برسو املهاجرين عىل
الشواطئ اإليطالية .لقد واجهوا بعض املشكالت
يف البحر املتوسط وكانوا يطلبون املساعدة ،ومل
يكن لدى املرأة اإلرترية التي تلقت املكاملة والتي
هاجرت إىل إيطاليا منذ بضعة سنوات أية فكرة
عن الكيفية التي حصل بها هؤالء األشخاص عىل
رقم هاتفها .ورغم إمكانية اعتبارها مساعدة
وتحريضاً عىل الهجرة غري الرشعية ،قامت عىل
فورها مبهاتفة الرشطة املحلية وإخبارهم مبا
حدث .عىل إثر ذلك ،اتصل هؤالء بخفر السواحل
الذين تأكدوا من وصول القارب آمناً إىل جزيرة
المبيدوزا .وبعد هذا الحادث ،اعتادت تلك
السيدة تلقي االتصاالت الهاتفية من املهاجرين
يف البحر ،وداوم خفر السواحل عىل االستجابة.

وكانت آخر مرة تلقت فيها مكاملة للمساعدة يف
نوفمرب/ترشين األول  ،٢٠٠٩إال أن القارب مل يصل
أبداً يف هذه املرة.
ولدينا أيضاً القسيس اإلري�تري موىس زي�راي الذي
يعيش يف روما والذي تلقى رسائل هاتفية مامثلة
من مهاجرين إثيوبيني وإرتريني ،يعيشون يف إيطاليا،
يف بداية األمر .لكنه ومنذ عام  ،2002بدأ زيراي يف
تلقي مكاملات هاتفية مبارشة من القوراب العابرة
للبحر .ورغم اعتبار عموم اإلرتريني للهواتف عىل
أنها طريقة غري موثوقة لالتصاالت ،فهي أساسية
لإلرتريني املرشدين يف أوقات الطوارئ .ويف أواخر
عام  ،2010صار زيراي يتلقى مكاملات من الالجئني
الذين يعيشون يف أوروبا والذين ُخطف أفراد عائلتهم
يف البحر قبالة جزيرة سيناء ُ
وطلب منهم دفع فدية
للشخص الواحد تزيد عن  8000دوالر .فكان هؤالء

املبتزّون يعطونه أرقام هواتف ذويهم ليتحدث هو
مبارشة إىل املهاجرين املختطفني .ومع ّ
إطالعه عىل
رواياتهم املبارشة ،مل يدعم األب موىس هؤالء األقارب
فقط وإمنا أيضاً قاد حملة من خالل مؤسسته "وكالة
هابيشا للتعاون من أجل النمو" (http://habeshia.
 )blogspot.comللحصول عىل مساعدة االتحاد
األورويب وغريه من املنظامت يف خلق "االمتدادات
اإلنسانية" وزيادة إعادة التوطني للمساعدة يف تجنيب
الالجئني مواجهة هذه املخاطر.
منذ عام  ،2005وفريجينيا سيغنوريني
( )virginia.signorini@yahoo.itتعمل
كأخصائية اجتامعية ضمن نظام حامية
طالبي اللجوء والالجئني يف إيطاليا
( ،)www.serviziocentrale.itوهي طالبة
دكتوراه بجامعة ترييستي.

مبادرات املواطنني يف هايتي
إميوجن وول

كان للزلزال الذي رضب هاييتي عام  ٢٠١٠أثر يف دخول مرحلة جديدة لدور التكنولوجيا ونظم
االتصاالت وقوتها يف االستجابة للكوارث ،ويف طريقة استخدامها عىل وجه الخصوص من قبل
املستجيبني املحليني.
اتسمت االستجابة لكارثة زل �زال هاييتي عىل وجه
الخصوص باملشاركة األوىل من نوعها للجهات الفاعلة
1
التكنولوجية ،مثل "يوشاهيدي" ()Ushahidi
و"كرايسس مابرز" ( ، 2)Crisismappersالتي اعتمدت
اعتامداً كبرياً عىل شيوع امتالك الهواتف املحمولة
واستخدامها يف هاييتي باإلضافة إىل القدرة عىل إرشاك
هاييتيي الشتات من خالل النظم األساسية القامئة عىل
اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعية.
وبالنسبة للمواطنني يف هاييتي ،فلعلهم كانوا أقل استغراباً
من املستجيبني الدوليني من دور التكنولوجيا كأداة ميكن
توظيفها يف االستجابة للكارثة .ومع َّأن الهاييتيني يعيشون
يف واحدة من أفقر الدول يف نصف الكرة الغريب ،فتصل
نسبة الهاييتيني ممن ميتلكون الهواتف املحمولة ما بني
 ٨٠إىل  .%٩٠ونتيجة لذلك ،كان الهاييتيون مرتاحني أص ًال
لعملية تبادل املعلومات والنفاذ إليها عن طريق الرسائل
النصية القصرية ومراكز االتصال .أما قدرة انتشار امتالك
الهواتف عىل تسهيل املكاملات الهاتفية وإجراء الحوار
مع الجامهري فقد كان أمراً معروفاً منذ أمد بعيد لدى

مجتمع البث اإلذاعي يف هاييتي ،الذي يعد من أكرث
وسائل اإلعالم شعبية واتنشاراً يف البالد.

محطة "راديو ون" ()Radio One

لحظة وقوع الزلزال يف الثاين عرش من يناير/كانون الثاين
 ٢٠١٠خرج أحد مقدمي برامج راديو ون كارل بيدر
من سيارته التي كان يقودها يف بورت أو برنس يف تلك
اللحظة ،ثم بدأ بالتقاط الصور للمباين املنهارة من خالل
هاتفه "البالك بريي" ثم نرشها عىل صفحته يف موقع
تويرت وفيسبوك بينام كان يجري بني األنقاض للتأكد
من سالمة ابنته وبيته .وبعد دقائق بدأت االستجابات

بالوصول :من صدمة ،وتعاطف إىل نداء يناشد كارل
املساعدة يف العثور عىل األحبة .ثم وجد كارل ابنته
بأمان وعاد إىل استديو الراديو وش ّغل امليكرفون وبدأ
بالكالم .وعندها ،بدأ الناس يتوافدون إىل االستديو وهم
بحاجة ماسة إىل اإلعالن بأنهم عىل قيد الحياة .أدرك
كارل وفريقه أنهم ميتلكون قوة الوصل بني الناس ،و
بدأوا بإنشاء نظام للم الشمل بني األرس .وكان كارل بيدر
واحداً من كثري من الهايتيني الذين استخدموا خرباتهم يف
التكنولوجيا واالتصال إلنتاج شبكة معلومات محلية بعد
الثاين عرش من يناير/كانون الثاين.
كانت محطة راديو ون واحدة من املحطات التي وجدت
نفسها تدير حملة ارتجالية للم الشمل ،لكنَّ أثرها كان
ملموساً عىل وجه الخصوص ألنها كانت تبث برامجها
اإلذاعية ضمن البالد وعىل شبكة اإلنرتنت كام َّأن كاريل

ّظف املستجيبون الدوليون يف األيام األوىل للكارثة ثالثة مناذج هي :الرسائل النصية القصرية "االنفجارية" التي
تعني إرسال الرسائل عشوائياً لجميع املشرتكني ،ونظم املعلومات القامئة عىل االشرتاكات ،ومنها عىل سبيل
املثال "خدمة معلومات الطوارئ" ملؤسسة تومسون رويرتز ،ونظم أخرى طلبت إىل املواطنني الهاييتيني تقديم
املعلومات الالزمة حول حاجاتهم (يوشاهيدي) .ثم ما لبث النظامان املذكوران آنفاً أن اندمجا يف ما يعرف
بـ"مرشوع  )Project 4636( "٤٦٣٦حيث يشري الرقم  ٤٦٣٦إىل رقم الهاتف الذي ميكن للناجني استخدامه
للوصول إىل الخدمة.

