
 

ُمجتمعاُت الغربة قد تصنُع الفرق: ُمساندة الّسودان عربَ العودة املؤّقتة للُمواطنني املؤّهلني

يُعاين الّسودان من ُمشكلة قلّة املياه، حيث هناك 3.8 مليون شخص من ذوي اإلمكانيّة املحدودة من حيث الحصول عىل املياه املأمونة الّصالحة للّشب. إّن ُمنظّمة السقيا الخرييّة، 
هي ُمنظّمة سودانيّة تعمل عىل ُمعالجة ُمشكلة ندرة املياه هذه، وُمتخّصصٌة يف البحث عن املياه وتوفريها للُمجتمعات الّريفيّة الفقرية يف ُمختلف أنحاء البالد. ويدعُم مكتُب 
املُنظمة الدوليّة للهجرة يف الّسودان جهوَد وتطويَر قدرات ُمنظّمة السقيا عرب مشوع العودة املؤقّتة للُمواطنني املؤّهلني يف مرحلته الثّالثة، وهو مشوٌع بتمويٍل من وزارة الّشؤون 

الخارجيّة الهولنديّة.

ابتداًء من شهر آذار، مارس، 2014 ، يهدُف مشوع العودة املؤقّتة للُمواطنني املؤّهلني إىل بناء قدرات املؤّسسات الحكوميّة وغري الحكوميّة من خالل نقل املعارف لدى الّسودانينّي 
املُقيمني يف هولندا، وغريها من البلدان األوروبيّة، من الذين يوّدون ُمشاركة خرباتهم ومهاراتهم. ومنذ العام 2015، عنّي املشوع خمسة وعشين من املُتخّصصني املهنيّني املُغرتبني 
يف مشاريع متنّوعة من إدارة املياه والتّعليم، إىل َحوْكَمة الّشكات وإدارة املشاريع وجلسات التّوعية حيال ُمكافحة اإلتجار بالبش والتّهريب، فضاًل عن تدريب األفراد مكفويف 

البرِص عىل حرفة صناعة الفّخار ووسائل اإلعالم.

سلوى عبدالله هي مواطنة هولنديّة وسودانيّة يف آٍن مًعا، وتُقيُم حاليًّا يف هولندا. سلوى هي من بني الخمسة وعشين شخًصا الذين عادوا للّسودان، يف إطار مشوع العودة 
املؤقّتة للُمواطنني املؤّهلني، بغية تدريب املوظّفني املعنينّي يف ُمنظّمة السقيا، وذلك نظرًا لخربتها يف مجال إدارة املياه. وسلوى هي واحدٌة من بني العديد من املُغرتبني الّسودانينّي 

املُتخّصصني يف مجاالت ُمختلفة يف ُمختلف أنحاء العامل، وهي من املندفعني بحامٍس للُمساعدة 
يف تنمية وطنها األّم.

»كُمهاجرٍة إىل هولندا، أحُد أكرب هواجيس هو املُساعدة يف تنمية بلدي األّم، الّسودان. وأنا عىل 
مليًّا  فّكرت  لقد  بلدي.  يف  الظّروف  تحسني  أجل  من  به  القيام  عيّل  يجب  الذي  بالّدور  دراية 
مبُختلف الطّرق التي ُيكنني بها جمع التّمويل، ويف الوقت ذاته، كنُت أبحُث عن فرصة للعمل يف 
مجال إدارة املياه، امليدان الذي يُشّكل شغًفا كبريًا لدّي. وبالتّايل فقد جاء برنامُج العودة املؤقّتة 
فرصة  يل  وقّدَم  املُناسب،  الوقت  يف  للهجرة،  الدوليّة  املنظّمة  تُديره  الذي  املؤّهلني،  للُمواطنني 
ا تجاه  تسخري شغفي يف خدمة بلدي األم وتحويل هذه الّرغبة إىل أمٍر واقعٍ. إنَّني ُمتحّمسٌة جدًّ

شعار ُمجتمعاُت الغربة قد تصنُع فرقًا«.

السقيا، وذلك  ُمنظّمة  اثنني وعشيَن من موظّفي  الّسودان  إقامتها يف  وقد دّربت سلوى خالل 
نظام  استخداَم  التّدريُب  وخّص  الّري،  بوزارة  الجغرافيّة  املعلومات  نظام  إدارة  مع  بالتّعاون 

املعلومات الجغرافيّة يف إيجاد أماكن تواجد املياه وتقييم نقاط املياه.

وكنتيجٍة للّدورة التّدريبيّة قام املُشاركون بوضع خرائط ألماكن تواجد منابع املياه يف ُمختلف الواليات، وعملوا عىل جمع هذه الخرائط لتشكيل أطلٍس للمياه الوطنيّة يف الّسودان 
ليُشكَِّل مرجًعا للمؤّسسات الحكوميّة بغية تخطيط وتنفيذ مشاريع كبناء أحواض املياه التي ستعوُد بالّنفع عىل من يحتاجون املياه الّصالحة للّشب.

ونتيجة لتدريبها، فإّن إحدى املتدّربات لديها، وهي خّصيصٌة يف مجال تكنولوجيا املعلومات اسُمها توحيدة، تسّنت لها الفرصة لحضور دورة مبعهد اليونسكو للتعليم يف مجال املياه، 
يف هولندا. وكانت هذه الّدورة التّدريبيّة حوَل نظام تحديد املواقع واالستشعار عن بعد، وذلك يف إطار مشوع العودة املؤقّتة للمواطنني املؤّهلني. وقد متّكنت منذ حينها من نقل 

املعرفة التي اكتسبتها عرب هذه الّدورة إىل زمالئها.

شتاُء العام 2016 - العدُد الخاِمس

 تبادالُت ُمجتمعات الغربة العربّية 

يف هذا العدد:
1 -  ُمجتمعاُت الغربة قد تصنُع الفرق: ُمساندُة الّسودان عرَب العودة املؤقّتة للُمواطنني املؤّهلني

2 -  فلسطني واملنطقة: عمُل أُستاذة يربط ما بني املُغرتبني عرب القاّرات

3 -  جمعية السيدات اللبنانيات يف نيجرييا: التفكرُي عامليًّا والتّنفيذ محليًّا 

إىل ميني الّصورة: سلوى تتفاعُل مع أحد املُتدّربني يف الّدورة الّتدريبّية حول إدارة املياه

تواصالُت املنظمة الدولية للهجرة 
الفصلّية مع مجعّيات ومجاعات 

املغرتبني من منطقة الّشرق األوسط 
ومشال إفريقيا



يف فلسطني واملنطقة: عمُل أستاذة يربط ما بني املُغرتبني عرب القاّرات 

منال جامل هي أستاذٌة للعلوم الّسياسيّة يف جامعة جيمس ماديسون

ما الذي يربطِك مبجتمعات الّتغريبة الفلسطينّية؟

إّن عائلتي من بلدة فلسطينيّة صغرية، تقُع بالقرب من مدينة رام الله، تُدعى دير دبوان. هاجَر أيب إىل الربازيل يف العام 1953، 
ومن هناك ذهَب إىل الواليات املُتّحدة األمريكيّة يف العام 1962. تزّوَجا هو ووالديت يف فلسطني، وانتقال للعيش يف مدينة سان 
فرانسيسكو، بوالية كاليفورنيا، التي أقام فيها العديد من املُهاجرين الفلسطينيّني املُقيمني يف الواليات املُتّحدة. ويف العام 1981 

انقلنا للعيش يف فلسطني. بيَد أّن أيب حافظ عىل عمله يف الواليات املُتّحدة، وكان يزورنا باستمرار.

بعَد تخرُّجي من املدرسة الثّانويّة، عدُت إىل كاليفورنيا للدراسة الجامعيّة. ومنذ ذلك الحني وأنا اتنّقل بني هنا وهناك، ورغَم 
. ويف الواليات املُتحدة أنا  أنّني أقيم يف العاصمة واشنطن بشكٍل رئييّس، إاّل أنّني غالبًا ما أغادر وأعود إىل املنطقة بشكٍل ُمستمرٍّ

ُمندمجة بشكٍل وثيٍق مع املجتمع الفلسطينّي، ومندمجٌة مع املُجتمع العريّب األمرييكّ عموًما.

ما هو درُب الّنجاح الذي سلكتيه؟ هل ساهم كونِك من أبناء الّتغريبة الفلسطينّية يف هذا الّنجاح؟

املُتّحدة – الواليات  مركٍز حرضيٍّ يف  أّي  املساواة يف  قدم  الوقت وعىل  نفس  فلسطينيّة، ويف  قرية  أيّة  الوطن يف  الّشعوُر يف 
ُمجتمعان وثقافتان وسياقان بعيداِن كّل البعِد عن بعضهام البعض– فضاًل عن كوننا ثنائيّو اللغة، نتكلّم بطالقة لغتني اثنتني، هو 

أمٌر أتاح يل وألشّقايئ املجال والقدرة للتنّقل بني هذين املُجتمعني بشكٍل ما كّنا سنقدُر عليه خالف ذلك.

لقد عمل والدي الرّاحل بدأٍب ليضمن لنا نوعيّة التّعليم التي من شأنها أن تزّودنا باملهارات الاّلزمة للتنّقل بني هذين الّسياقني 
االجتامعيّني املُتباِعدين. لقد أنارت هذه الخلفيّة مسرييت املهنيّة، كام أؤمُن بأّن هذه الخلفيّة هي أيًضا ما أعطاين أفضليّة من حيث عميل البحثّي. يف مشوع كتايب األّول، 
»تعزيز الّديقراطيّة يف الفرتات املشّوهة« باإلنكليزيّة، Democracy Promotion in Distorted Times، قمُت بإجراء دراسة مقارنة حول تأثري ُمساعدات الجهات املانحة عىل 
املجتمع املديّن يف كلٍّ من فلسطني والسلفادور. وقد أجريُت ما يزيُد عن 150 ُمقابلة يف كال املوقعني باللّغات العربيّة واإلنكليزيّة واإلسبانيّة، كانت ُمعظمها حّساسة بطبيعتها. 
صحيٌح أّن خلفيّتي كصحفيّة ساعدتني بكّل تأكيٍد، بيَد أّن قدريت عىل التنّقل بسهولة بني هذه املُجتمعات املُختلفة كانت ذات أهميّة جوهريّة. يُساعدين ُمستوى ارتياحي 

وُمراعايت للّسياقات املُختلفة عىل االنخراط بشكٍل عميٍق يف هذه املُجتمعات التي أعيش فيها؛ حيث آخُذ ُمشاركتي املدنيّة عىل محمل الجّد.

هل ساهمِت يف أيّة مشاريعٍ ناجحة أو مشاريع حالّية أو مبادراٍت يف منطقة الّشق األوسط وشامل إفريقيا؟

نعم، إنّني عىل تواصٍل ُمستمرٍّ مع املنطقة من خالل عميل وعائلتي. ففي أواخر تسعينات القرن املنرصم، عملُت كصحفيّة وباحثة لدى مركز القدس لإلعالم واالتّصال، الذي 
كان مقرّه يف مدينة القدس. ومن املشاريع املُهّمة التي عملُت فيها أذكُر ُمساعدات الجهات املانحة لفلسطني. فقد لعبنا دوًرا كبريًا يف ذلك الحني يف خلِق نقاٍش بني ُمختلف 

الجهات األجنبيّة املانحة والجهات الفاعلة يف املُجتمع املديّن ومسؤولني من الّسلطة الفلسطينيّة لتناول مسألة جهود اإلغاثة يف فلسطني.

يف عام 2008، شاركُت يف دراسات الجدوى التي أّدت إىل إنشاء املجلس العريّب للعلوم االجتامعيّة. وبني العامني 2010 و2015 كنُت عضوة يف جمعيّة دراسات الّشق األوسط 
حول الحريّة األكادييّة، وعملُت بشكٍل خاصٍّ يف رصد انتهاكات الحريّة األكادييّة يف منطقة الّشق األوسط وشامل إفريقيا. 

أّما يف اآلونة األخرية، فأنا عىل تواصل مع املنطقة من خالل عميل البحثّي. وقد كان أحد املشاريع املُهّمة التي شاركُت بها بتنظيٍم ومتويٍل من قبل مركز الدراسات الدولية 
واإلقليمية بجامعة جورج-تاون يف قطر بشأن ُمجتمعات املُغرتبني العرب يف بلدان الخليج. ومشوعي البحثّي، الذي سيتّم نشه قريبًا يف ُمجلٍّد ُمحّرٍر بعنون »ُمجتمعات 
املُغرتبني العرب يف بلدان مجلس التّعاون الخليجّي«، تناوَل الفلسطينيّني يف اإلمارات العربيّة املُتّحدة. وأنا كيّل أمٌل بأنّني أساهُم من خالل عميل البحثّي يف خلِق فهٍم أكرث 

دقّة لهذه املُجتمعات والتّحّديات التي تواجهها، خصوًصا لدى املُتلّقني الغربيّني. 

ما هَي رؤاِك املُستقبلّية من حيث ُمساهمة املُغرتبني املجدية يف بلدان املنشأ؟

هناك حيٌّز فسيٌح للُمشاركة املجدية بني من يعيشون يف املغرتب ومن يعيشون يف بلدان املنشأ. فمن جانب من يعيشون يف الغربة ويريدوَن املُشاركة بشكٍل نافعٍ يف بلدانهم 
األّم، هناك حاجة أحيانًا لخلِق فهٍم أكرث دقّة وحساسيّة لهذه املُجتمعات. يف أغلب األحياِن يعتقُد الكثريون بأّن تدريبهم الغريّب ينحهم نوًعا من البصرية حيال هذه املُجتمعات، 
وغالبًا ما يكون ذلك ُمضلاًّل. ومن ناحية أخرى، عىل املوجودين يف البلدان األّم تقدير املؤّهالت الفريدة التي غالبًا ما يتلكها »ثنائيّو الثّقافات«؛ فكثريٌة هي األحيان التي تتّم 

فيها املساواة بني مهارات ثنائيّي الثّقافات مع مهارات من ال يتلكون خرباتهم الفريدة، مام ال يسمُح لهذه التّبادالت تحقيَق إمكاناتها الكاملة.

اإلعالنات 
•  شباط، فرباير: سيبدأ مكتُب املنظمة الدوليّة للهجرة يف مرص مشوًعا تجريبيًّا فريًدا، يُعترب أّول مشوٍع تجريه املُنظمة الدوليّة للهجرة يعتمُد عىل »اللّوَعبة« أي 
االستعانة باأللعاب يف جذب االنتباه واملُشاركة للجمهور املخصوص. ويشمُل املشوع عىل تطوير لعبة اجتامعيّة واقعيّة ُمصّممة للجمع بني أشخاٍص من ُمجتمعات 
املُهاجرين ومن املُجتمع املرصّي املُضيف، وذلك بغية خلق مناٍخ من التّفاعل والتّعاون من أجل املنفعة املُتبادلة. كام سيشمُل املشوع عىل حملة عىل وسائل التّواصل 

االجتامعيّة لتعزيز العالقات املُتناغمة بني املُهاجرين واملجتمعات املحليّة.

•  15 شباط، فرباير: سيقوم كّل من البنك الدويّل واملفوضيّة الّسامية لألمم املتّحدة لشؤون الاّلجئني بإصدار تقريٍر ُمشرتٍك حول أوضاع الاّلجئني الّسورينّي: شواهد من 
األردن ولبنان، وسيستغرُق هذا الحدُث يوًما باريسيًّا كاماًل.

 ،Peace Tech Lab 13-7 آذار، مارس: تقوم كّل من وزارة الخارجيّة األمريكيّة بالتّعاون مع كونكورديا والوكالة األمريكيّة للتّنمية و»مخترب تكنولوجيا الّسالم« باإلنكليزيّة  •
بتنظيِم أسبوعها الّسنوّي لعالقات الّشاكة العامليّة، وذلك بعنوان »االستفادة من االبتكار يف الّشاكات« تقديرًا للّدور الكبري الذي تلعبه عالقة الّشاكة بني القطاعني العاّم 

والخاّص يف تعزيز الّدبلوماسيّة والتّنمية يف جميع أنحاء العامل.



جمعية السيدات اللبنانيات يف نيجرييا: التفكريُ عامليًّا والّتنفيذ محليًّا

مطالع  يف  الجمعيّة  هذه  تأّسست  نيجرييا،  يف  اللبنانيات  السيدات  جمعية 
الّسبعينات، من قبل َمي الخليل؛ وهي ناشطة لبنانيّة معروفة ُمقيمة يف نيجرييا 

منذ فرتة طويلة.

ال  الذين  الّنيجريينّي  احتياجات  تلبية  نيجرييا عىل  يف  العمل  يف  غايتها  وتتمثّل 
األعامل  كبريٍ من زوجات رجال  إىل حدٍّ  العضويّة  أوضاعهم. وتتكّون  تُسِعفهم 
اللّبنانيّني املُغرتبني. حيث أّن نيجرييا، كغريها من بلدان رشق إفريقيا، فيها عدٌد 

البأس به من املُغرتبني اللّبنانيّني. فهناك قرابة 30 ألَف لبناينٍّ يُقيمون حاليًّا يف نيجرييا، وكثرٌي منهم هم من 
أبناء الجيل الثّاين أو الثالث، ويحملون الجنسيّتني اللّبنانيّة والّنيجرييّة. ويعوُد تواجُد املُهاجرين اللّبنانيّني 

يف نيجرييا إىل أواخر القرن التّاسع عش، حيث ُسلّط الضوء عىل املنطقة عىل أنّها منطقة توّسع تجارّي.

تُجري جمعيّة الّسيدات اللّبنانيّات طيًفا من ُمختلفة األنشطة؛ ومن املجاالت التي تُركّز الجمعيّة عليها 
بشكٍل خاصٍّ مجال التّعليم. ففضاًل عن إعادة بناء املدارس وتقديم الّدعم ملشاريع البنية التّحتيّة، توفّر 
لويز  ماري  قالت  الّصدد  هذا  ويف  ُمتميٍّز.  لطالٍب  لبنانيّة  لرية  ماليني   8 بقيمة  دراسيّة  منحة  الجمعيّة 
إغبنديون، الرّئيسة الحاليّة للجمعيّة: »إّن هذا أحد أهّم األمور التي نقوم بها. فلدينا تالميُذ بدأنا بدعمهم 
عندما كانوا أطفااًل، وهم اآلن عىل وشك التّخّرج«. بيَد أّن التّعليَم ليَس مجال االهتامم الوحيد بالّنسبة 

للجمعيّة، حيُث تُشارُك الجمعيّة بشكٍل كبريٍ يف أعامل تجديد املشايف.

الترّبّعات، مبا يف ذلك  الحمالت لجمع  اللّبنانيّة عدًدا  الّسفارة  اللّبنانيّات خارج  الّسيدات  وتُقيُم جمعيّة 
إقامة بازاٍر وحفل عشاٍء، وذلك بغية متويل مشاريعها. بيَد أّن أنشطة الجمعيّة قّل عددها يف العام 2015 

نتيجة ألزمة فريوس اإليبوال القامئة، ولكّن املجموعة تأمُل بأّن العام 2016 سيكون أكرث نشاطًا.

ما الجديد لدى املُنظّمة الدولّية للهجرة

•  يف أوائل شهر كانون األّول، ديسمرب: قام مكتب 
مع  بالتّعاون  الّرباط،  يف  للهجرة  الدوليّة  املنظّمة 
املدرسة الوطنيّة لإلدارة، بإجراء دورة تدريبيّة ملّدة 
والتّنمية ملسؤولني  الّدوليّة  الهجرة  أيّاٍم حول  ثالثة 

حكوميّني وأساتذة يف املدرسة الوطنيّة لإلدارة؛

•  يف أوائل شهر كانون األّول، ديسمرب: قام املنظمة 
ملّدة  أساسيّة  تدريٍب  دورة  بإجراء  للهجرة  الدوليّة 
يومني حول الهجرة الدوليّة والتّنمية ملسؤولني من 
إمكانيّة  الّدورة  هذه  بحثت  املرصيّة،  الحكومة 
وفرص اإلرشاك األفضل للُمغرتبني املرصينّي يف تنمية 

البالد؛

مكاتُب  احتفلت  ديسمرب:  األّول،  كانون   18   •
باليوم  العامل  أنحاء  للهجرة يف كّل  الدوليّة  املنظمة 
وأقامت  أدناه(،  الّصور  )انظر  للُمهاجرين  الدويّل 
وقفات الّشموع عىل ذكرى املُهاجرين الذين قضوا 
والحياة  األمان  عن  بحثًا  رحلتهم  خالل  نحبهم 
ُمهاجرًا   5.393 لقَي   2015 العام  ففي  األفضل؛ 
األبيض  البحر  عرض  يف   3,772 ومنهم  حتفهم، 
الدوليّة  املنظمة  مكاتُب  وقامت  وحده.  املُتوّسط 
للهجرة بتنظيم فعاليّاٍت ُمختلفٍة كعروض ثقافيّة )يف 
مرص والّسودان( وتدريب وسائل اإلعالم )املغرب( 
ووقفات الّشموع )لبنان واألردن والكويت( وبطولة 

كرة القدم )ليبيا(؛

املنظمة  قامت كلٌّ من  يناير:  الثّاين،  كانون   14  •
االقتصاديّة  املتّحدة  األمم  ولجنة  للهجرة  الدوليّة 
واالجتامعيّة لغرب آسيا بإصداِر تقريِر الحالة األّول 
وشامل  األوسط  الّشق  يف  الدوليّة  الهجرة  حول 
والتّقرير  واإلنكليزيّة.  العربيّة  باللّغتني  إفريقيا، 
الذي جاء مثرة للتّعاون بني ُمختلف الوكاالت يُقّدُم 
منطقة  يف  الهجرة  اتّجاهات  حول  شاملة  ملحة 

الّشق األوسط وشامل إفريقيا.

يف  اللّبنانّيات  الّسيدات  الّصورة  شامل  يف 

الذي  الّصغري«  »العامل  مهرجات  يف  جناٍح 

تّم إجراؤه يف فندق »قرص االتّحادّية« يف 

الغوس. وكانت هذه الفعالّية واحدة من 

لجمع  الهادفة  الكبرية  الجمعّية  أنشطة 

الّتمويل. وتُخّصص األموال التي تّم جمعها 

يف تلك الفعالّية لدعم الربامج التي تشمُل 

عن  فضًل  الّدراسّية،  املنحة  برنامج  عىل 

دعم تجديد املشايف.

شاركونا يف العدد القادم
نتطلُّع ملساهامتكم. التّقديات املقبولة لألقسام التالية:

- تسليط الّضوء عىل جمعيّة من مجتمعات الغربة
- تسليط الّضوء عىل مشوع بارز

مجتمعات  من  ناجحني  أفراد  عىل  الّضوء  تسليط   -
الغربة

- إعالنات

سيتّم إصدار العدد القادم من هذه الرّسالة اإلخباريّة يف 
نهاية شهر نيسان، أبريل، القادم.
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