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ُم ْحكم وخواط َر َت ْح ِف ُز املر َء عىل َقد ِْح ِزناد ِفكره ،استقوها من االستجابات املحل ّية ،ومنظورات َّ
ليوا كيف ميكن تطبيق سنن إدارة املخ ّيامت عىل األماكن الحرض ّية؟
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الشاملة ،وا ُملفاوض ِة يف السلطة ا ُملتنا َز ِع فيها،
كل من َّ
واملجتمعات التي ُتض ِّي ُفهم.
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مرشوعَ
ُ
ّ
ومؤسس َة
تش (ّ ،)Cities of Refuge NWO VICI research project
الهولند ّية للبحوث العلم ّية من خالل برنامج ِف ِ
ها ِبلد الخري ّية ،و ِوزار َة الخارج ّية االتحاد ّية السويرس ّية ،ومرشوعَ الالجئني يف املدن ( )Refugees in Townsالذي َي ْت َب ُع
جامع َة تفتس ،وذلك عىل ما جادت ب ِه هذه الجهات من َدع ٍْم ما ٍّيل لهذا العدد خصوصاً.
العدد  63من نرشة الهجرة القرسية موجو ٌد يف ّ
الشابك ِة بأنساق ِه ويُحصَ ل علي ِه من طريق www.fmreview.org/ar/cities
• املج َّل ُة ك ُّلها
موس ٌ
• َّ
عة ومعها رموز االستجابة الرسيعة [ ]QRووصالت ِو ْب)
امللخص (وهو قامئة محتوى َّ
و َمن ير َغ ُب يف نسخ ٍة مطبوع ٍة من هذا العدد ،يرجى ْأن ُي َر ِاسلنا بالربيد اإللكرتو ِّين من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk
الرئيس ُة ا ُملق ِبل ُة يف عام ( 2020انظر :)www.fmreview.org/ar/forthcoming
املواض ْيعُ
ِ
َ
ُ
• يونيو/حزيران :االتِّجار يف البرش وتهريبهم  /وأ ْز َمة املنَاخ واملجتمعات املحل َّية (موضوعٌ ُم ْز َد ِوج)
• أكتوبر/ترشين األول :االعرتاف َّ
وب إلرسال املقاالت إلينا يف  15يونيو/حزيران)
باللجئني (ينتهي األ َمدُ املَ ْض ُ
عىل َ
الخ ْ ِي والربكة
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ُمح ِّر َرتا نرشة الهجرة القرسية

شكراً لكل املانحني الحاليني والسابقني
Act Church of Sweden • ADRA International • Catholic Relief
• Martin James Foundation • Oxfam • Refugees International
Services - USCCB • Cities of Refuge NWO VICI research project
• Rosa Luxemburg Stiftung • Southern New Hampshire
• Danish Refugee Council • Dubai Cares • Government of
• University • Swiss Federal Department of Foreign Affairs
• the Principality of Liechtenstein • Happold Foundation
Tufts University Refugees in Towns project • UK Research
and Innovation/Global Challenges Research Fund • UNHCR • International Rescue Committee • IOM • Jesuit Refugee Service
• Luxembourg Ministry of Foreign and European Affairs
Women’s Refugee Commission

وإ ّنا نتش َّك ُر لق ّرا ِء نرشتنا دَع َمهمَّ ،
وكل ما ورد علينا من ت ُّربع .إن كنت تقرأ نرشة الهجرة القرسية وتق ِّدرُها ّ
حق قدرها نرجو
َ
منك العطا َء من طريق  www.fmreview.org/ar/online-givingفأ ِعنّا عىل االستمرار يف إصدار هذا املرجع!
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أخبا ٌر من مركز دراسات الالجئني

ِب َباشا َد َتا

يش َيا بيتينويت ،وأكاثا
فرونسوا ِج ِمن ،وكا ُرلني زِكغراف ،وأ َناليس ديبو ،ولِ ِت ِ
رتن
كافيكي ُؤيل ،وسارة روزِن ِغ ِ

محمد ع ّباس خان

وجزَهني َج ْ ِبمي ِدن
إيڨان ْإس ُت كالبريا و ِدلينا أبادي َ

وشزَان كريويب وأَ ْود غايل
محمد تاروري ولورا ِب ِن ِسن ِ

ّخط ُ
يط الحَ َضيّ عند التَّهجري :املدُ ُن الثانويّة يف ُأكران َيا وال ّنيجَ ر
الت ِ

الورا بوفوين وجيل هُ ب ِكنز

غرانت ِمت ِْشل

َس ِسيل بلون وإزا ِبل ِب ْرغانزا و ُلويسا ِف ِلني فراير

األمامي:
صورة الغالف
ّ

َمنْظ ُر كاب َُل من علٍ  ،يف أفغانستان.

املفوضية السامية لألمم املتحدة
الالجئني/جم هُ و ِيلربُك
لشؤون
ِ

سامر صليبا وإ ِنسنت ِسلفر

تمع إىل صوته من خالل نرشة الهجرة القرسية؟
َمنْ ي ُْس ُ

إ َّنا ل َن ْب ُ
الجه َد إلدراج رضوب كثرية ومختلفة من األصوات يف نرشة الهجرة القرسية لنُع َ
عباً عن
ذل ُّ
ني عىل ْأن يكون َو ْض ُع السياسية والربامج ُم ِّ
َّ
َّ
َ
َّ
ُّ
رأي وفهْم .ثم إنا نحض املزاولني املتخصِّ صني عىل الكتابة يف ما تعلموه يف عملهم ،فيتعل ُم اآلخرون منهم.
تجارب املهجَّ رين وما عندهم من ٍ
املهجرين .فلع َّلك:
هذه هي األصوات التي يجب أن ُي ْس َ
تمع إليها ،للتأثري يف جداول األعامل العاملية التي ُتح ِد ُث أثراً يف َع ْي ِش َّ
• تف ِّكر يف أن تجد فيام تع َّلمته أو َخ ِ ْبته ما يستفيد منه ُق َّرا َء نرشة الهجرة القرسية فائد ًة جليل ًة
•	تف ِّكر يف التأليف ا ُمل َ
وس َع نطاق تأثريك
شتَك ...أو ‘ال َّتزا ُمل’ مع آخرين من جهات فاعل ٍة محل َّية أو مامرسني
ِّ
متخصصني ،فذلك ميكن أن ُي ِّ
ويبني ثقتك بكتابتك
ُ
رس ُل إلينا ما عندك من
•	تنظ ُر اإلرشادات العامة للمؤلفني عندنا يف  www.fmreview.org/ar/writing-fmrو ُت ِ
احات للمقاالت – وسرن ُّد َ
عليك بالتعليق واملشورة
رت
اق
ٍ
لنرشة الهجرة القرسية ق َّراء َك ِثريُو الع َد ِد مُختل ُف َ
ون .فإن كت ْب َت ،فسيق َر ُؤون.
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تقديمَ :
الهم يف شأن الهجرة القرسية
للم ُد ِن أن تص َري َم ْر َك َز ِّ
آن ُ

مار ِفن ِر ْيس

رئيس بلد ّية إب ِرست َُل (وهي إحدى املدن ا ُملج َرية يف اململكة املتّحدة)– مرسو ٌر برؤية هذا العدد منّإن
َ
نرشة الهجرة القرسية َي ْس ُ ُب َد ْو َر املدن والبلدات الذي هو عُ ْم ٌ
هجرينَ وحاميتهم.
دة يف استقبالِ ا ُمل َّ

ـوع عقـ ٍد جديــد،
طاملــا كان يف انقضــا ِء عقـ ٍد مــن الزمــن ،وطلـ ِ
ٌ
فرصــة ج ّيــدة لنقــف قليــ ًا ونراجــع عقولنــا ،يف تقديــ ِر
ُ
َ
ّ
ــقَ
مــا ع َُم مــن االتجاهــات التــي ت ُســوق نــرات األخبــار
ُّ
تنفــك تقــر .فــإن نظرنــا فيــا مــى
ودورا ِتهــا التــي ال
ّ
مــن العــر ســنني األخــرة ،فــإن مــن أبــرز مــا يلــوح لنــا
مــن ســاتها ،هــو ع َْج ـ ُز الحكومــات الوطنيــة املتزا ِيــدُ  ،عــن
معالجــة أشــدّ املســائل الخالف ّيــة اقتضــا ًء للعنايــة العاجلــة
تغــر ا ُملنَــاخ ،وتحدّ ٌ
ٌ
يــات يف
فتحديــات يف
يف عرصنــا هــذا.
ُّ
ـي والتِّقانــات املســتحدثة
تقنــن وســائطِ التواصــل االجتامعـ ّ
ـي مــن حلـ َ
ـول،
وتقعي ِدهــا .والظاهــر ّأن مــا يف املســتوى الوطنـ ّ
مــا كانــت قـ ّ
ـط أبعــد منهــا اليــو َم عــن أن تكــون الغلبــة لهــا
العج ـ ُز
يف التحدّ يــات التــي تقــع علينــا .وليــس يتّضـ ُ
ـح هــذا ْ
يف يش ٍء مثَــل ا ّتضاحـ ِه يف مســألة الهجــرة القرسيــة ،فإخفــاق
حاصــل يف ِّ
ٌ
كل مرحلــ ٍة مــن مراحــل
الحكومــات الوطن ّيــة
معالج ـ ِة العوامــل التــي تدفــع النــاس إىل الفــرار ،وإعان ِتهــم
وهــم يف طريقهــم إىل املــاذ ،وتهيئــ ِة أماكــنَ آمنــ ٍة لهــم
ينتهــون إليهــا ويجــدون فيهــا َت ْرحابــاً وإكرامــاً .عــى أننــي
ــع إىل عقــ ٍد جديــد و ُن ِعــدُّ لــه عُ دَّ تــهُ َّ ،أن
أرى ،ونحــن نتط ّل ُ
لألمــلِ موضعــاً ،نجــده يف تزايــ ٍد حاصــل يف قــدرة املــدن
َ
تجعــل مــن
وتأثريهــا ،فبهــذا التزايــد تســتطيع املــدُ ُن أن
عالَمنــا عامل ـاً أعـ َ
ـم ُح ّب ـاً لخــر اإلنســان.
ـدل وأعـ َّ
ــج فيهــا
فاملــدُ ُن ُمتصــدّ ٌرة األمكنــ َة التــي تســتو ِع ُب و ُتدْ ِم ُ

ــم السياســة عندنــا .إذ نــرى الالجئــ َ
ن مجلبــ ًة
أصــول ِر ْس ِ
للخــر إىل مدينتنــا ،ونســعى إىل دَعمهــم ،وال تقــف غايــة
ســعينا عنــد صــاح أمرهــم ،ولكــنْ تصــل إىل أن يســتطيعوا
اإلســها َم يف إرغــاد َع ْيــش اإل ْب ِرســ ُت ِل ِّيني جميعــاً .ولقــد ّ
شــك َل
ــع الــذي عليــه ّ
ســكان عاملنــا.
طريقــ َة تفكرينــا هــذه الوا ِق ُ
رس
َف ِلهــلِ إب ِر ْسـت َُل – َمــن َقــدُ َم منهــم و َمــن حــدث– أفـ َرا ُد أ ٍ
ـم ،رشقــه وغربــه ،أي أننــا معن ّيــون باألوضــاع
يف مــدن العالَـ ِ
ُ
التــي عليهــا هــذه املــدن وأ َم ُمهَــا.
ونحــن نعلــم يقين ـاً ْأن ليســت مدينتنــا مبنقطعــة النّظــر يف
ســعيها إىل هــذا املنهــج .فهــذه عـ ّ
ـان وكامبــاال وســاوباولو
ً
َ
وجاكرتــا ،مدن ـاً وقــاد َة مــدنٍ  ،تراهــا ت ِجــدُ طرق ـا إىل جعــل
إدمــاج الالجئــن فيهــا ح ّقـاً .وهــي عــى مــا تبذلــه مــن جهـ ٍد
ُم ْســتح ّق ٌة الثنــا َء ،وجديـ ٌ
ـم النظــر يف ُط ُر ِقهــا ،ح ّتــى
ـرة أن ُين َعـ َ
ً
ْ
نعلــم منهــا مــا ينفــع ،ونســعى إىل أن نك ـ ِّرر ِط ْبق ـا الحســنَ
وســن ِنهَا.
مــن أعاملهــا ُ
عــى أننــا فيــا أعتقــد إذا َق َصنــا يف العقــد املقبــل َج َريـ َ
ـان
االبتــكار والتشــارك عــى املــدن فقــط ،فســوف تفوتنــا فرصــة
عظيمــة .وإىل ِّ
كل مــا ذكــرت مــن عمــلٍ  ،نحتــاج إىل أن نرفــع
ُ
َّ
شــأن املــدن ونزيــد تأثريهــا ،يف اآلل ّيــات العامل ّيــة املســلط ِة
عــى حر ّيــة تن ُّقــل النــاس ،وا ُمل ّ
مكن ـ ِة إ ّياهــا.

ش ٌ
بالس َواء
يكة َّ
النــاس املقســورين عــى ال ِفــرار عــن ديارهــم .ومــع ّأن املدُ ُن َ ِ
َ

ـاءات يوثــق بد ّقتهــاّ ،
وأن هــذا
هــذا األم ـ َر ُم ْفت ِقـ ٌـر إىل إحصـ ٍ
ُ
ن َبـ ّ ً
َ
بصحت ـ ِه عموم ـاً أنّ
االفتقــا َر يزيــد الط ـ َ
ـا ،فمــن املق ـ ِّر ّ
الســواد األعظــم مــن الجئــي العــامل هــم اليــو َم يف املناطــق
الحرضيــةّ ،
وأن َد ْو َر املــدن يتّســع يف إيــوا ِء َمــن هُ ّجــ َر يف
ّ
ّ
ُ
بــن أن معــدّالت النمــو الســكاين يف
داخــل بلــده .وهــذا ُي ِّ
ٌ
آخــذة يف طريــق الزيــادة الكثــرة
الحــر يف العــامل بــأرسه
عــى غــر العــادة ،حتــى ّ
إن مــن املتوقــع أن يصــل عــدد
ســاكني الحــر يف عــام  2050إىل ســتّة مليــارات وثالثــة
املقــام أقــول ّ
إن مدينتنــا
أعشــار املليــار ( .)6.3ويف هــذا
ِ
ُ
إ ْب ِرســتُل باململكــة املتحــدة هــي إحــدى املــدن املجــ َرة
مؤسســ َة املدينــة ا ُملجــ َرة الخري ّيــة (City
وال َفخْ ــ َر -تتبــع ِّّ
ٌ
ّ ،)of Sanctuary
قــادم جديــد أصــل مــن
ــاج كل
وإن إد َم َ
ٍ

الخــر الســا ُّر ّ
فــأن َب ْذلَنــا الجهــ َد يف ذلــك قــد بــدأ.
وأ ّمــا
َُ
َ
ّ
ففــي املفاوضــات التــي دارت حــول االتفاقــن العامل َّيــن يف
الهجــرة ويف الالجئــن ،كان مــن ُح ْســن ّ
حظــي أن عملــت مــع
ً
عــد ٍد مــن املــدن عــى أن نحــاول جميع ـا التأثــر يف هذيــن
فتحصــل مــن ذلــك إعــان ُم ّراكــش
اال ّتفا َقــن الحاســ َمني.
ّ
الصــادر عــن رؤســاء البلد ّيــات تحــت عنــوان ‘يف عمــل
املــدن يــداً بي ـ ٍد َ
ـر املهاجريــن والالجئــن’  ،1الــذي ُأع ِلــنَ
لخـ ْ
ّ
ّ
ـي بشــأن
ـي الــدويل العتــاد االتفــاق العاملـ ّ
يف املؤمتــر الحكومـ ّ
الهجــرة ،ويف اجتــاع الجمع ّيــة العامــة لألمــم املتحــدة الــذي
ـي بشــأن الالجئــن .ويــورد هــذا
اع ُت ِم ـ َد فيــه اال ّتفــاق العاملـ ّ
اإلعــان مــا تلتــزم بــ ِه املــدن ،ويدعوهــا إىل أن يكــون لهــا
ٌ
شــأن جــا ٌّد يف تنفيــذ اال ّتفا َقــن وتقوميهــا.

ا ُملدُ ُن وال َب ْلدَات
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املعنــي
رؤســا ِء البلد ّيــات
ويتابــع اليــو َم
مجلــس َ
ُ
ُّ
بالهجــرة تلــك الجهــو َد ويزيدهــا ،وهــذا املجلــس
ٌ
مبــادرة جديــدة عُ ِمــ َد إليهــا ل َدعْــم املــدن ،حتّــى
العاملــي .وإين مغتبــطٌ
يتّســع تأثريهــا يف املســتوى
ّ
بكــوين عضــواً مــن أعضــاء لجنــة القيــادة يف املجلس،
ـات مــن رشق العــامل وغربــه ،وإ ّنــا
رؤســا ِء بلد ّيـ ٍ
مــع َ
عازمــون معــاً عــى أن ُنحــ ِد َث تقدُّ مــاً يف الطريــق
إىل توســيع دور املــدن 2.ولقــد عُ ـ ِّ َ
ـس
ـن أخــراً مجلـ ُ
املعنــي بالهجــرة ،يف اللجنــة
رؤســاء البلد ّيــات
ُّ
التّوجيهيــة لصنــدوق الهجــرة االســتئامين املتعــدد
الــركاء الــذي يتبــع األمــم املتحــدة ،وهــذا التعيــن
دليـ ٌ
ـل عــى ّأن هــذه الجهــود قــد بــدأت تــؤيت ُأ ُك َلها.
ّ
ولكــنْ ال شــك أن مــا ينبغــي فعلــه فــوق ذلــك
كثــ ٌر ،ومــا ينبغــي تعبيــده مــن العقبــات عديــدٌ ،
هــذا إذا أردنــا أن نــرى الحوكمـ َة العامل ّيــة يف حلقـ ٍة
تكرار ّيــة جديــدةُ ،ت ْج َع ُ
ــل فيهــا املــدن وشــبكات
الس ـ َواء.
شيك ـ ًة للحكومــات الوطن ّيــة عــى َّ
املــدن َ ِ

5

ولذلــك أرى ّأن هــذا العــدد مــن نــرة الهجــرة
ّ
القرسيــة جــا َء مليقــات الحاجــة إلي ـ ِه .فهــو يكشــف اتســاع
الح َض ّيــة ،ويعــرض الطــرق التــي تســعى
الســياقات َ
مجــال ِّ
طــرف مــن العــامل إىل تأديــة مــا عليهــا
بهــا املــدن يف كل
ٍ
إلدمــاج القادمــن الجــدد فيهــا .ويلقــي العــدد الضــو َء عــى
الســياقات مــن تعقيــد ،كاشــفاً مــا ُي َرا ِفــقُ
مــا يف هــذه ِّ
ـل يف املدينــة مــن ُف ـ َر ٍص وتحدّ يــات .ولكــنْ أكـ َ ُ
العمـ َ
ـر مــن
شــأن املــدنِ ف ُين ِّز ُلهــا منزلــةَ
ِّ
َ
َــنُ
كل ذلــك أهم ّيــ ًة ،أ ّنــه ُي ِّ
ْ
أصحــاب املصلحــة املعن ّي ـنَ ،فــا ُيســتغنَى عنهــا يف حوكمــة
التن ُّقــل البــريّ  .وإذ قــد دخلنــا يف هــذا العقــد الجديــد،
ـئ باإلمكان ّيــات والتحدّ يــات ،فلـ ِّ
ـكل أح ـ ٍد م ّنــا دو ٌر يف
ا ُمل ْمتَلـ ِ
ضــان ْأن ُتح ِّقــقَ املــدن مــا ُيظــنُّ بهــا مــن خ ـ ٍرْ ،
وأن ُت ِع ـنَ
ــر عــى َتــ ْر ِك داره أكــ َر أمانــاً
ــم ملَــنْ ُق ِ َ
عــى جعــل العالَ ِ
وإنصافــاً وإحســاناً.
مار ِفن ِر ْيس ،رئيس بلديّة إب ِرستُل
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وميالن وفريتاون وكامباال ّ
وعمن وأثينا.

مجلس
اجتامع عقد ْت ُه لجنة القيادة يف
مارفِن ِريْس ،رئيس بلديّة إب ِرستُل (وهو الثاين من اليمني) ،يف أول
ِ
ٍ
املعني بالهجرة ،بنيويورك ،شهر يوليو/متوز سنة .2019
رؤساء البلديّات
ِّ

املعني بالهجرة هو مبادر ٌة عامل ّية
مجلس رؤساء البلديّات
ُ
ُّ
يقودها رؤساء بلد ّيات ّ
عمن ،وإب ِرستُل ،وفريتاون ،وكامباال،
آنج ِلس ،وميالن ،و ُم ِنت َيال ،وساوباولو ،وزيو ِرخ،
ولوس ِ
ُ
ضامن ْأن
ورئيس بلد ّي ِة أثينا السابق .ومه ّمة املجلس
ُ
تكون االستجابات العامل ّية للهجرة وقضايا الالجئني موصول ًة
بالواقع الذي تعيشه املدن ،و َتهْيئ ُة حلولٍ سياس ّية محل ّياً.
املعني بالهجرة املَ ُشور َة
مجلس رؤساء البلد ّيات
ي ُْس ِدي
ُ
ُّ
اإلسرتاتيج ّية وال ّدع َْم إىل رؤساء البلديات ومسؤويل الحكومات
املحل ّية الذين يسعون إىل :أ) َجعْلِ املشاركة عىل مستوى
مؤسسات ّي ًة ،ب)
املدينة يف رسم السياسات الوطن ّية والدول ّية ّ
وبنا ِء قدرتهم عىل الدبلوماس ّية واملنارصة ،جـ) َفت ُْح املوارد
أهم املبادئ يف
اإلنسان ّية واإلمنائ ّية وتوجيهها إىل املدن .ومن ّ
املعني بالهجرة
مجلس رؤساء البلد ّيات
العمل الذي يقوم به
ُ
ُّ
إعالء أصوات بالد جنو ّيب العامل وأصوات املدن الثانو ّية ،التي
َي ْك ُ ُث أن يكون متثيلها ّ
أقل مام ينبغي ،عىل الرغم من ّأن
ما عندها من الخربة املفيدة هو األوثق صل ًة باملسائل.
www.mayorsmigrationcouncil.org

وملزي ٍد من املعلومات يرجى االتصال من طريق

contact@mayorsmigrationcouncil.org
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ُّزوح الداخ ُّ
ٌ
معطيات وأد ّلة
الح َض:
الن ُ
يل يف َ
أنشلي ِني وك ِل ُيمنس ُلدُ وك
ِف ِسنت ِ

صعب ولك ّن ُه رضورة.
َجمْعُ املعطيات الصحيحة املفيدة عن التَّهجري الحرضيّ أم ٌر ٌ
مـا يـزال يظهر ٌ
خلـل يف إتاحة التقديـرات الصحيحة ل َقـ ْد ِر التَّهجري
ً
الحضريّ  .واملعلومـات ،وإن ته ّيـأت محل ّيـا ،فهـي غير كافيـة
ْـع واالسـتجابة والحلـول املسـتدامة .فـإن ُأريـ َد
عمومـاً إلفـادة املَن ِ
َ
ـقُ
بنـاء قاعـد ِة أد ّلـ ٍة متينـ ٍةُ ،ينطل منهـا إىل اتخـاذ القـرارات عـن
ـم ملعالجـة التَّهجير الحضريّ  ،فلا ب ّد مـن جمـع رضوب أخرى
ِع ْل ٍ
والسـنُّ  ،والتعـ ُّوق
مـن املعطيـات يف الخصائـص (ومنهـا الجنـسّ ،
ّ
العقلي أو الجسـديّ إن ُو ِجـدَ) ،واألحوال املعيشـية (ومنها ال ّدخْ ُل
وثالـث التحدّيـات ِق ّلـ ُة املعطيـات ُّ
الطول َّيـة .فكثيراً مـا ينخ ِفـضُ
والوصـول إىل الخدمـات) ،والقـدرات.
َ
االسـتثم ُر يف َج ْم ِـع املعطيـات ،بعـد مرحلـة الطـوارئ يف األزمـة.
الحصول عىل املعطيات
ٌ
عريـض يف طريـق تقديـر األحـوال املعيشـ ّية التـي
وهـذا ُمعـ ِّو ٌق
ً
َ
ـم
كثير ٌة هـي التحدّيـات التـي تكتنـف َج ْم َـع معطيـات التَّهجير عليهـا النّازحـون داخليـا مـع امتـداد الزمـانَ ،ين َُـع متـا َم ف ْه ِ
الحضري .وأ ّول هـذه التحدّيـات عـدم وجـود
إجماع عـا ّم على أسـباب وخصائـص التَّهجير الـذي تطـول مدّتـه يف املـدن .فهـذه
ٍ
واملعايير تختلـف املعلومـات ق ّي ٌ
ماه ّيـ ِة املنطقـة الحرضيـة .فترى الحـدو َد
مـة عنـد الجهـات الفاعلـة يف ميدان العمـل اإلمنا ّيئ،
َ
باختلاف البلاد ،فينشـأ مـن هذا معـ ِّو ٌق شـديدٌ مبنهـج البحث يف إذ بهـا ميكنهـا تعديـل ُّ
تدخالتهـا يف التنميـة الحرض ّيـة والتخطيـط
عاملـي لطبيعـة التَّهجير الحضريّ أو
إيجـاد َتصـ ُّو ٍر
الح َضر واملجتمعـات
الريفـي .ولقـد الحضريّ  ،فرتاعـي فيهـا النَّازحين داخليـاً يف َ
ّ
ّ
ُ
وقت طويـل ملعالجت ِه ،ولكـنّ اعتامد املحل ّيـة واملض ّيفـة.
يقتضي هـذا التحدّي إنفـاق ٍ
البلـد معاي َري لنفسـها ُي َسـا ِعدُ يف ِّ
األقل على َجعْلِ َج ْم ِـع املعطيات
ّيات الواقعة عىل َج ْم ِع املعطيات
َ
على غـرا ٍر واحـد يف البلـد ُك ِّلـه.
معالج ُة التحد ِ
املعطيـات البديلـة والتِّقانـات على
ميكـن أن تسـا ِع َد مصـا ِد ُر
ِ
الح ُ
ـب هـذه التحدّيـات ،ومـن هـذه املصـادر والتِّقانـات معطيات
صـول على
ٍ
وثـاين التحدّيـات ُ
معطيـات محـدّد ٍة جغراف ّيـاً َغ ْل ِ
ّ
ُ
ُ
بالسـواتل ،والخرائط
الح َض .فاملـدن أماكن معقـدة ،والتَّهجري منها الهواتـف الج ّوالـة ،وتحليـل ُّ
للنّازحينَ داخليـاً يف َ
الصـور امللتقطـة َّ
مواضـع املجتمع ّيـة .فعلى سـبيل املثـال ،تعاونـت األمـم املتحـدة ،يف بابوا
ـب معرفـ َة
وإليهـا وفيهـا شـديد الدينام ّيـة ،وهـذا ُيص ِّع ُ
َ
الصحيح ِـة يف ِّ
َ
كل وقـت .إذ َي ُْك ُثر يف ُ
خاصـة السـتعامل معطيـات
املـدنِ أن يتشـتّ ت غينيـا الجديـدة ،مـع
املهجريـن
ٍ
رشكات هاتف ّيـ ٍة ّ
َ
َّ
َ
ُ
ِّ
َ
ُ
ْ
(جـ ِّردَت مـن كل مـا قـد تعـ َرف بـ ِه هُ و ّيـة
وكثير منهـم يطلبـون إخفـاء هُ و ّيتهـم ِخشـ َية الهواتـف الج ّوالـة ُ
النّازحـون داخليـاًٌ ،
ِّ
ـاس نسـق التَّهجير ُومدّتـهُ ،وذلـك بعـد الزلـزال
كل مـا يحتمـل أن يهـ ِّد َد أ ْمنَهـم .وهـذا تحـ ٍّد ٌ
واقـع خصوصـاً عىل أصحابهـا) يك ُي َق َ
ّ
َ
املتعاونينَ
َ
مـن
ديـن اإلنسـان ّيني األوائـل الذيـن يحاولـون إتاحـة مـا يسـ ّد الـذي وقـع يف فرباير/شـباط  .2018فمكـن هـذا
ا ُملن ِْج َ
فصلـة يف مـا يلي :متـى انتقـل النّاس؟
الحاجـة مـن الحام َيـ ِة وال َعـ ْون.
الحصـول على معلومـات ُم ّ
ومـن أيـن؟ وإىل أيـن؟ وكـم ظ ُّلـوا نازحين؟ 3فـإن اسـ ُت ْك ِم َلت هذه
ٌ
على ّأن يف َج ْم ِـع معطيـات التَّهجير املحـددة جغراف ّيـاً
ّ
املتضررة،
مبعلومـات كيف ّيـة مـن املجتمعـات املحل ّيـة
أمثلـة التقديـرات
ٍ
َ
دُ
حسـنة .ففـي العراق ،ينـدرج يف مصفو َفـ ِة تت ُّب ِع التَّهجير التي عند فست َُسـا ِع على إبـرا ِز مـا ك َمـنَ مـن أسـباب انتقـال النّـاس
املنظمـة الدوليـة للهجـرة 1إحداث ّي ُ
ـات مواقـع النَّازحين داخليـاً يف وا ّتخاذهـم قـرار العـودة.
تحليـل أجـ َرا ُه مركز رصـد النُّـزوح الداخيلّ
ٌ
البلـد ك ّلـه .وقـد أظهـر
2
َ
َ
ّ
ْ
َ
قريـب مـن
باسـتعامل هـذه املعطيـات أن يف سـنة  2018كان
ـق النُّـزوح الحضريّ ،
ٌ
ٌ
وصحيـح أن القـدرة على أن ُي َ
قـاس قـ ْد ُر ن َس ِ
كاف لإلحاطـ ِة بالظاهرة.
 %70مـن النـاس الذيـن َنز َُحـوا داخل ّيـاً بسـبب النِّـزاع والعنـف يف ومكانـه ،ومدّتـه ،أمـ ٌر مفيـد ،ولكنّه غير ٍ
ـون يف املناطـق الحرض ّيـة ،ولكـنّ  %96مـن مواضـع ثـم يتلـو ذلـك ٌ
العـراق ُي ِق ُيم َ
خلـل يف الفهـم ،ميكنـه أن ُيق ِّيـ َد القدرة عىل إنشـاء
ُ
ً
َّ
ّ
سـجلِ أنهـا يف مناطـق حرض ّيـة بالبلـد كانـت الحلـول التـي تناسـب كل سـياق .ومـن هنـا ،أن إجرا َء التشـخيص
النَّازحين داخليـا امل ّ
يف الواقـع ً
ات يف منطقـ ٍة واحـدة ميكـن أن يسـاعد على إظهـار اآلثـا ِر التـي قـد يرتكهـا النّـزوح يف
قامئـة على مسـا َف ِة  10كيلومتر ٍ

مـن املناطـق الحرض ّيـة .و ُتقدّم هـذه املعطيات (التي ُجـ ِّرد َْت من
كل مـا قـد ُتعـ َر ُف بـ ِه هُ و ّيـة األفـراد لحاميتهم) بين أيدينـا تص ُّوراً
ِّ
ّ
ً
باملـدُ
والتوسـع الحضريّ  .وعىل
مفيـدا لعالقـة النُّـزوح الداخلي نِ
ُّ
معطيـات كهـذه شـامل ٍة موصولـ ٍة
الرغـم مـن ّأن الحصـول على
ٍ
ُ
ُ
َ
ّ
ُ
بين املثـال املتقـدّم الذكـر ،أن تقديـ َر
مبواضـع النـاس أمـ ٌر نـادرُ ،ي ِّ
أمـر ال ّ
َقـ ْد ِر التَّهجير يف ُ
شـك ممكـن.
املـدنِ ٌ
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بالح َضر ويف
النَّازحين داخليـ ًا َ
املجتمعـات املحل ّيـة التـي
ُتض ّي ُفهـم ،وإظهـا ِر قـدر ِة
السـلطات املحل ّيـة وغريهـا مـن
أصحـاب املصلحـة املعن ّيني عىل
معالجـة حاجـات املجتمعـات
ّ
املتضررة بالنُّـزوح،
املحل ّيـة
ْـم االعتماد على
وعلى َدع ِ
4
النفـس.

7

ـس بنـا ِء قاعـدة
ومـن ِّ
أهـم ُأ ُس ِ
ألد ّلـة التَّهجير الحضريّ  ،أن
َـم َ
كيـف تقـدر املـدن على
ُيفه َ
مـن
كثيرة
أعـداد
اسـتيعاب
الرسمي للنّازحني ،يف صنعا َء باليمن ،أغسطس/آب .2018
مُخ َّيم الح ّباري غري
ّ
السـ ّكان؟ وكيـف يؤ ّثـر التهجري
ً
أنشلي ِني vicente.anzellini@idmc.ch
يف السـوق واإلسـكان وإيصال الخدمات ،سـواء كان التأثري حسـنا ِف ِسنت ِ
َ
منسقي التقرير العاملي يف النُّزوح الداخيل
أو سـيئاً؟ هـذا ،وميكـن أن
ـع املعطيـات و َبـ ْذلِ
منسقٌ  ،من ِّ
ِّ
تكـون إدامـة َج ْم ِ
ً
ً
الجهـد يف التحليـل ،مـع امتـداد الزمان ،أمـرا صعبـا .ولذلك ال بدَّ
مـن أن ُت ْبنَـى ُقـد َر ُ
يمنس ُلدُ وك clemence.leduc@idmc.ch
ات السـلطات املحل ّيـة ،وأن ُيشـا ِر َك النَّازحـون ك ِل ُ
ٌ
بالح َضر واملجتمعـات املحل ّيـة التي تض ّيفهـم يف َج ْم ِع زميلة يف البحث وال ّرصد
داخليـاً يف َ
َ
املعطيـات الدائـرة حـول مواطـن ضعفهـم وحاجاتهـم.
مركز رصد النُّزوح الداخيل
ٌ
تحليـل مبقديشـو يف سـنة  2014وسـنة www.internal-displacement.org 2015
وقـد ُأ ْجـ ِريَ
(بالتعـاون مـع السـلطات املحل ّيـة) عدَّ وحـ ّد َد املسـتوطنات غري
www.globaldtm.info .1
ً
الرسـم ّية ،فأعـان ذلـك عىل تعيين النَّازحني داخليـا ومتييزهم من  .2باستعامل اإلطار الذي ّأطره االتحاد األورويب واسمه (طبقة املستوطنات البرشيّة
ضيفيهـم 5.وألقـى التحليـل الضو َء على التح ّديـات الواقعة عىل العامل ّية)https://ec.europa.eu/jrc/en/global-human-settlement-layer :
ُم ِ
النَّازحين داخليـ ًا يف مناطق مختلفة مـن املدينة ،مل يكن -أو يكاد Prahara P et al (2019) Comparing population displacement estimates .3
from mobile network data and other sources. Working paper: evidence from
ال يكـون -فيهـا َ
قبل إجـرا ِء التحليل من
ِ
معلومـات أحوالِهم يشءthe Highlands earthquake in Papua New Guinea .
ّ
ومل َي ْشـمل التح ِل ُ
َ
مسـتوطنات ُمع ّينة( ،املوازنة بني تقديرات تهجري الس ّكان من خالل معطيات شبكة الج ّواالت وغريها من
النازحينَ
يف
يـل إال السـكان
ٍ
ولكـن نتائجـه أفـادت –ومـا تـزال تفيـد– املصادر .ورقة عمل :أد ّلة من زلزال هايالندز يف بابوا غينيا الجديدة)
ال يف املدينـة ك ّلهـاّ ،
bit.ly/IDMC-PNG-GRID2019
ْم الحلـول الدامئة .والغالب Joint IDP Profiling Service (2019) Displacement profiling in urban areas: .4
السـلطات املحل ّيـة يف مقديشـو يف َدع ِ
أسـاس Methodological approaches for collecting and analysing data on internal
ـع املعطيـات هذه نـادرة الحصول ،مع أ ّنها
ٌ
ّأن أعمال َج ْم ِ
displacement in cities
ـم َقـ ْد ِر النّـزوح والتَّهجير وخصائصهما وأحوالهام.
لتقديـر و َف ْه ِ
(تشخيص النّزوح يف املناطق الحرضيّة :مقاربات منهجية لجمع وتحليل املعطيات يف
وللخـروج بنتائـج أفضـل ،وتقليـلِ إمـكانِ ْأن تطـول مـدة النُّزوح
والتّهجير ،ينبغـي أن ُي َح َ
ـاط مبـا هو موجـودٌ من مـوارد ومهارات
ـيع إرشاك
توس ُ
وخدمـات مجتمع ّيـة .ولتحقيـق ذلـك ،ينبغـي ِ
ضر واملجتمعـات املحل ّيـة املض ّيفـة يف
النَّازحين داخليـ ًا َ
بالح َ ِ
التخطيـط الحضريّ والتنمـويّ  ،فذلك يعني عىل تعيين األولو ّيات
–أي إيصـال الخدمـات ،والبنـى التحت ّية ،واإلسـكان– التي ُتسـ ِه ُم
َ
إسـهام يف الوصـول إىل حلـول دامئـة للنُّـزوح والتهجير
أكثر
ٍ
الحضريّ .

ّ
النّزوح الداخ ّ
يل باملدن) bit.ly/JIPS-UrbanProfiling-GRID2019
See pp90–1 of IDMC (2019) Global Report on Internal Displacement .5
العاملي يف النّزوح الداخ ّ
يل لسنة )٩١٠٢
(انظر ص  ٠٩-١من التقرير
ّ
bit.ly/IDMC-GRID-2019-Ar

َ
الوصول إىل ِّ
كل مقاالت نرشة الهجرة القرسية
َمن شا َء
التي ِم ْح َو ُرها ا ُملعط َي ُ
ات ،فلينظر قامئ َة املواضيع
الصادر َة يف يناير/كانون الثاين  2020يف هذه ال ُوصلة:

www.fmreview.org/thematic-listings
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َ
للسن َِن الحسنة
الح َض ّية :ثالث ُة
االستجابة َ
مبادئ ُّ
رسن
دافيد َسن ِد ُ

أثبتت ٌ
َ
الح َض ّية،
نرشة حديثة ثالث َة
للسن َِن الحسنة الجديرة أن ُتت َ
ّبع يف االستجابة اإلنسانية َ
مبادئ رئيس ٍة ُّ
فإن ُأ ِخ َذ بها فقد ُت ِع ُني َّ
ْ
ات الفرص.
كل الجهات الفاعلة عىل تجنُّب َب ْذلِ الجهد يف غري طائل ،و َف َو ِ

ُأج ِريَ حديثاً استعر ٌ
للسن َِن الحسنة التي ت ّت ِب ُعها هيئات
اض ُّ
املعونة اإلنسان ّية (أي املنظامت غري الحكوم ّية املحل ّية والدول ّية،
وهيئات األمــم املتحدة ،وأعضاء الحركة الدولية للصليب
األحمر والهالل األحمر) يف حاالت ال ِّنزاع ،والعنف ،والتَّهجري،
1
تغي ا ُملنَاخ.
والكوارث الطبيع ّية ،ومنها ما استفحل من ج ّرا ِء ُّ
السن َِن الحسنة هذه التي عُ ِم َد إىل إعدادها تحت
وأثبتت نرشة ُّ
مظ ّلة معهد التنمية الخارج ّية ( )ODIوشبكة التعلم ألغراض
املساءلة واألداء يف ميدان العمل اإلنساين ( ،)ALNAPأثبتت
َ
ّبع يف االستجابة
ثالث َة
للسن َِن الحسنة الجديرة ْأن ُتت َ
مبادئ رئيسة ُّ
ُ
َ
ِّ
ّ
َ
أمر
الحض ّية.
غري أن تنفيذ املقاربات امل ّ
اإلنسانية َ
خصص ِة لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها ٌ
ليس باليسري .مثال ذلك ّأن مبادر ًة يف جمهورية إفريقيا الوسطى
ْ
أعانت نحواً من َ 20
األخ ُذ بالنّظرة التي َمدَاها بعيدٌ
ألف إنسانٍ عادوا من مناطق ال ِّنزاع عىل
َ
ْ
الحض ّية هو ‘األخذ بالنظرة التي إعادة استقرارهم يف َبانغي بني عامي  2016و2017؛ فأرشكت
أول َم ْبدإٍ للدخول يف املناطق َ
مداها بعيدٌ ’ .وهذا يقتيض االنتبا َه للتأثري البعيد األمد يف ِّ
كل يف ذلك جامع ًة عريضة من أصحاب املصلحة املعنيني العاملني
َجاب بها يف مدين ٍة ما .فكث ٌري من القرارات يف أربعة أحياء ،وأقامت غري ذلك من األنشطة ،من بينها
استجاب ٍة إنسان ّية ُيست ُ
ات متعددة
موقع ملخ ّي ٍم بنَا ُء القدرات يف السلطة املحل ّية ،وإصدَا ُر تقدير ٍ
ا ُملت َّخذ ِة رسيعاً واإلجراءات القصرية األمد –كاختيار ٍ
َ
ومفاوض ُة أصحاب املصلحة املعنيني
‘مؤ ّقت’ فيصري هذا املؤ ّقت يف آخر املطاف دامئاً– ممكنٌ أن القطاعات يف املستوطنات،
ً
أثر ثابت .فينبغي ْأن تنظر االستجابة اإلنسان ّية ،كلام ومناقشتهم ،مفاوض ًة ومناقشة شاملتَني .وقد ذكرت نرشة
يكون لها ٌ
أمكن ذلك ،إىل املعونة عىل أ ّنها استثام ٌر ،ال ُتن َفدُ فيه ميزان ّي ُ
يات يف التنسيق
السن َِن الحسنة ما وقع عىل املباد َر ِة من تحدّ ٍ
ات ُّ
ّ
خصص إ ّال لقضا ِء
(فأخر ذلك تنفي َذ املرشوع) ،ق َّل َل القدرات املحل ّية ،ق َّل َل املوارد
املعون ِة القلي َل ُة يف إجر ٍ
اءات قصرية األمد مل ُت َّ
ُ
الحاجات التي ال تحت ِم ُل التّأخ َري.
(فحال ذلك دون تكرار املرشوع يف األحياء األخرى) .وت ِش ُري
ٌ
إىل مثل هذه التحدّ يات يف التنفيذ أمثلة أخرى للمقاربات
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها .وهذا ّ
خصص ِة ِّ
مم ُيظ ِه ُر طبي َع َة
وم َث ُال ذلك :املأوى .إذ ُي َعالِ ُج عددٌ من منظامت اإلعانة ،يف األردن ا ُمل ّ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
ولبنان –كاملجلس الرنويجي لالجئني– حاجات الالجئني السور ّين املدين ِة املعقدة ،واملصاعب التي تال ِز ُم اإلقبال الجا ّد املفي َد عىل
إىل املأوى ،فيعالجونها بالعمل مع أصحاب العقارات عىل إصالح
مواضع كهذه.
َ
عقاراتهم وتحسينها َ ْ
بشطِ أن ُيس ِكنُوا الالجئ َ
ني فيها .ويف ذلك
مال املعونة يف تحسني ال ِبنْية التحت ّية َ
وج ُه فائد ٍة من ْأن ُي ْستث َمر ُ
الخ ْو ُض يف التَّعقيد
ْ
ني مدين ٍة ،وإن كان نطاق التحسني ِبن ُ
ْية املعونة التقليد ّي ُة ،التي نشأت وتط ّورت عن العمل يف
(ومن َث ّم اإلسه َُام يف َت ْحس ِ
ارك مع ّ
وأن ُيت ََش َ
ليس بالعريض)ْ ،
السكان ا ُملض ِّيف َ
الح َض من تعقيد .وقد
ني تشاركاً ط ّيباً .املناطق الريف ّية غالباً ،ال َت ْص ُل ُح لِام يف َ
َ
َ
ُ
اعات
توجه فيها إىل ِقط ٍ
وأ ّما معا ِي ُب ذلك ،فمنها اإلبه َُام يف طول ُمدّ ِة الدعم (وهي يف ن ِقد ِ
َت املقاربة ال ِقطاع ّية؛ أي التي ُي ّ
مع ّينة محدّ دة ،نقداً شديداً من حيث ف ّعال ّيتها يف استجابة
بعض املشاريع سنتان) ويف ما يحدث بعد ذلك.
حتاج إىل استجاب ٍة ُكل ّي ٍة متعد َد ِة
املناطق الحرض ّية ،حيث قد ُي ُ
وتنسيق أكرث يف
ولقد ذاع صيت مقارب ٍة ُمتّخ َذ ٍة يف وضع برامج اإليواء ،منظورها القطاعات ،مع روابط أمنت بني القطاعات،
ٍ
السن َِن الحسنة أشارت إىل مقاربتَني
بعيد األمد ،ونصي ُبها من التأييد ٌ
غالب يف السنني األخرية ،وهي املدينة 2.عىل ّأن نرشة ُّ
خصص ِة ِّ
ّاس
‘مقاربة املستوطنات’ ،و ُتع َر ُف أيضاً باملقاربة ا ُمل ّ
لكل نافعتَني يف االستجابات الحرض ّية :مقارب ٍة ِمح َو ُرها الن ُ
منطق ٍة عىل ِح َد ِتها .و ُتص َّو ُب هذه املقاربة إىل األحياء انطالقاً ومقاربة ُ
النظ ُم ِو ْجهتُها.

وج ٌ
هة يف أكرثها إىل َدع ِْم الجهات
إىل املشاركة فيها ،وهي أيضاً ُم ّ
ّ
هجرينَ وسكان ُمض ّيفني) لتشارك يف
الفاعلة املحل ّية (من ُم َّ
انتعاش البيئة ا ُمل َ
حس ِب
حيط ِة أو تحديثها أو تحسينها ،عىل َ
ُ
يت املتزا ِيدُ لهذه
الص ِ
األَ ْزم ـ ِة ا ُملتنا َولة .وعىل ذلك ،ف ِذيُوعُ ّ
خصص ِة ِّ
آت من املشاركة
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتهاٍ ،
املقاربات ا ُمل ّ
ّ
الشديدة التي بينها وبني الجهات الفاعلة املحل ّية ،ومم ُي َرى فيها
نس ٌ
قة،
من تح ّولٍ عن
طاعي إىل ُّ
ُّ
توج ٍه استجابا ُت ُه ُم َّ
التوجه ال ِق ِّ
تشرتك فيها ِق َط ٌ
اعات ِعدّ ة.
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جوانب،
فأ ّما املقاربة التي محورها النّاس فمص َّو ٌبة إىل
َ
كاستعامل ‘الذخائر’ (أي املهارة والقدرة والصداقة وغري ذلك)
التي يبنيها الناس شيئاً فشيئاً ويستعملونها ،ويفقدونها أحياناً
ح َ
ني تنزل بهم أ ْز َمة .وهذا يزيد الحاجة إىل ْأن َي ْر ُك َز العمل
ً
ّ
َ
َ
يضيع يف غ َمرات
أمر ُيخش أن َ
اإلنساين ّ
همه يف الناس أوال ،وهو ٌ
الح َضي.
العمل َ
وأ ّما املقار َب ُة التي ِو ْجهتُها ُ
النظ ُم ف ُت ِع ُ
ني عىل َت ْبيني الرتابط يف
طبيعة عنارص الحياة يف املدينة ،كاألسواق واالقتصادات والبنية
أمر ُ
ّ
بالغ
التحت ّية .فا ّتخاذ منظور الن ُُّظم يف
التدخالت َ
الح َض ّية ٌ
َاج إىل النظر في ِه ،يف أمر املياه
األهم ّية .ومثال ذلكّ ،أن ما ُيحت ُ
الصحة يف املناطق الحرض ّية
الصحي وتدابري ِحفظ
والرصف
ّ
ّ
ني املقار َب ُة التي ِو ْجهتُها ُ
العا ّمة ،كث ٌري ومع ّقدة .ف ُت ِع ُ
النظ ُم عىل
التخطيطِ ِّ
واضع التي
لحل بعض هذا التعقيد ،وعىل َت ْحديدُ املَ ِ
َ
الغ الغايات .ولقد يختلف
يحسنُ بذل الجهد فيها ،وت ْحدي ِد َم َب ِ
السن َِن الحسنة“ :أنّ
ذلك باختالف األَ ْزمــة .إذ جاء يف نرشة ُّ
ّ
ّ
ْ
يف خالل حالة الطوارئ الشديدة ،يجوز أن تحل املنظامت
ّ
الصهاريج أو ال ِق َرب
اإلنسان ّية
محل مز ّود الخدمة يف تهيئ ِة ّ
وابتداء نقل املاء بالشاحنات .ويشتمل ما يجب النظر فيه ،يف

9
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األحوال التي تطول فيها األ ْز َمة ،عىل َح ْف ِز السلطات املحل ّية إىل
رواتب موظفي ّ
املنظامت اإلنسان ّية بالتمويل ،وإىل
ْأن تتع َّه َد
َ
ْ
َ
يب الحكومة
أن ُت ّو َل اإلجراءات وأعامل ّ
الصيانة ،ثم عىل تأ ِه ِ
املركز ّية والجهات الفاعلة يف امليدان اإلمنايئ املحتمل اشرتاكها
(حني تسمح الحال بعودتها) ،وذلك لاللتزام التزاماً َن ِشطاً
بإعادة الخدمات ،وإعانة املَ ْر ِف ِق املعنى به عىل السري يف طريق
االستقرار املا ّيل”.
املناس َب ُة للمخ ّيامت وإليصال
ولرمبا تكون أدوات إدارة املرشوع ِ
املعونة إىل املناطق النائية أقل ُص ُلوحاً للمناطق الحرض ّية بكثري.
السن َِن الحسنة عدداً من األدوات واملقاربات
فاستعرضت نرشة ُّ
َاج
التي تستعملها الهيئات عند بَدْ ِء أعاملها ،وذلك ل َف ْه ِم ما ُيحت ُ
إلي ِه فه ً
ام أفضل .وأحد هذه األدوات تحليل سياق األحوال،
ات مدين ٍة ما (يف سياق أحوالها قبل أن تنزل
لتحسني َف ْه ِم دينام ّي ِ
ّ
ولعل من أشهر األساليب يف تحليل سياق األحوال
أ ْز َم ٌة بها).
هو عُ دَّ ُة التخطيط لسوق الطوارئ وتحليلها (Emergency
خاص يف
 ،)Market Mapping and Analysisالتي لها َو ْق ٌع ٌّ
3
املناطق الحرض ّية حيث األسواق الناجحة.
الالجئني/جرَسِ م م ِْم َب ُّ ِيم
املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون
ِ

َ
أعم ُل بنا ِء املساكن ل َدع ِْم العائدينَ يف بانغي ،بجمهوريّة أفريقيا الوسطى ،سنة .2017
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ٌ
مقاربة أخرى ،فيها تقدير ٌ
ات واستهداف ،وهي
وبني املقاربات
وج ٌ
ضعف .ولقد يكون هذا
ّاس مواطنَ
ٍ
ُم َّ
هة إىل تعيني أك ِرث الن ِ
ً
ّ
ُ
َ
فربا كان الناس مختبئني أو
التّعيني معقدا ،ال س ّيام يف املدن؛ ّ
منثورينَ هنا وهناك ،أو ال يريدون أن ُي َ
كش َف مكانهم .ولهذه
ْ
السن َِن
األسباب ،إىل ح ٍّد ما ،إضاف ًة إىل أن ُه
ٌ
واضح أن ليس من ُّ
ُ
الحسنة أن ُتتَجاهَ َل املجتمعات املحل ّية املض ّيفة ،تدعو لجنة
الحي ا ُمل َع َ
ان
الصليب األحمر الدولية ُمن ِ
َاص ًة إىل إعان ٍة ‘تشمل َّ
ُك ّل ُه’ يف حاالت الطوارئ الحرض ّية 4.وبتدَا ُر ِك ما تقدّ م ذكره من
َت ُم َر ٌ
أوجه القصور يف املقاربة األحاد ّية ال ِقطاعَ ،و َجد ْ
اجعة
منهج ّية ملقاربات التقديرات الحرض ّية ّأن أفضل التقديرات أدا ًء
للوظيفة هي التقديرات املتعدّ دة ال ِقطاعات ،فقالت“ :ليست
حاجات ّ
لحفظ
ورصف
السكان من مأوىً وميا ٍه
ٍ
صحي وتدابري ِ
ٍّ
ٍّ
معاش ،مبنفصلٍ بعضها
وأمن غذايئ وأوج ِه
ّ
ٍ
الصحة ورعاي ٍة صح ّية ٍ
عن بعض .إمنا تتفاعل الحاجات فتك ِّون مواطن الضعف ،فال وبعدُ  ،فالحاجة إىل التعاون بني الجهات الفاعلة يف ميدان العمل
بدّ من أن ُت َ
رشدُ االستهداف اإلنسا ّين ليست باألمر الجديد ،لكنّ إخفاق التعاون يف استجابة
قض مبقارب ٍة متعدّ دة ال ِقطاعات ُت ِ
5
الح َض –حيث القطاعات وثي َق ُة االرتباطِ بالطبيعة ا ُملكتظ ِةّ
يف سبيله”.
َ
ُ
فض
املتد ِ
َاخلِ بعضها يف ٍ
بعض التي عليها الحياة يف املدينة– ُي ِ
ُ
ات الفرص.
وثالث املقاربات هي التشخيص؛ أي التحديد التعاو ّين للنازحني إىل َب ْذلِ الجهد يف غري طائل ،و َف َو ِ
ً
َ
ديدُ
داخليا أو للجامعات (أي ت ْح طباعهم وخصالهم وتجاربهم
رسن david.sanderson@unsw.edu.au
وثقافتهم وبيئتهم السابقة) من خالل َج ْم ِع املعطيات والتحليل دافيد َسن ِد ُ
6
ٌ
تاح لهم اإلعا َن ُة والحامية.
لسن يف هندسة ال ِعامرة ،بجامعة نيو
ليك ُت َ
نائل َّ
كريس أستاذ ّي ِة جو ِدث ِن ُ
ساوث ويلز ،يف ِسدين www.be.unsw.edu.au

املثال ،االلتزام ب ُبنَى وأنظ َم ِة التّخطيطِ املح ّ
يل يف املدينة ،وإن
مل تؤدّي السلطات ّ
نص ُح للهيئات االلتزام بالسياسات
مهمتهاُ ،ي َ
َ
ٌ
َ
القامئة ،وذلك لتقليل خط ِر أن تنشأ ُبن ًَى موازية للبنى املحل ّية.
منوذج مت ٌني
ومن الجهات الفاعلة األخرى العصابات ،و ِب َي ِدهَ ا
ٌ
من إدارة األمور يف األحياء التي تسيطر عليها (الفقرية غالباً).
ي ٌ
و َب ّ َ
بحث أجر ْت ُه شبكة التع ُّلم ألغراض املساءلة واألداء يف
َّ
ّ
ميدان العمل اإلنساين ( )ALNAPأن كل عملٍ تقوم به الجهات
حي من مدين ٍة ُت َسيط ُر علي ِه
الفاعلة يف ميدان العمل اإلنسا ّين ،يف ٍّ
ٌ
ضع ملناقشة العصابة وإل ْذ ِنهاَ ،ع ِل َم بذلك أحدٌ أو مل
عصابة “ َيخْ ُ
ّ
هيئات كلجنة الصليب
السن َِن الحسنة أن
ٍ
يعلم” .وذكرت نرشة ُّ
األحمر الدول ّية َ ْ
مقاربات للتعامل
تحنُ بعيداً عن أعني الناس”
ٍ
“ت ِ
مع العصابات.

التعاون

ُ
السن َِن الحسنة الجديرة أن ُت ّت َب َع يف
ثالث مبدإٍ من مبادئ ُّ
السن َِن
االستجابة اإلنسان ّية الحرض ّية ،عىل ما جاء يف نرشة ُّ
ٌ
موصول بالتعاون الجا ّد املفيد ،مع الجهات الفاعلة
الحسنة،
املحل ّية ،وبني املنظامت اإلنسان ّية .فلنأخذ أم َر الجهات الفاعلة
ّ
املحل ّية أوالً ونقول بتعب ٍري واضــحّ :
املنظامت اإلنسان ّية
إن
ٌ
الخارج ّية التي تعمل معزول ًة عن غريها صائرة إىل اإلخفاق يف
الغالب ،ولقد يكون من ذلك رضر .ويف ٌمقدّ م ِة الجهات الفاعلة
املحل ّية ،سلطات املدينة ،التي ُي َب ُ
الغ يف كرثة تجاهلها بالجملة،
ٌ
يف األعامل اإلنسان ّية .ووجدت دراسة جرت يف عام  2016عىل
عدد من املدن التي تعاين أزم ًةّ ،أن سلطات املدن ،التي كانت يف
األكرث مغلوب ًة يف أمرها ال تعرف كيف تفعلَ ،تتَجاهَ ُلهَا الهيئات
الدول ّية التي أخفقت يف َف ْه ِم الدينام ّيات املحل ّية ويف العمل مع
أصحاب املصلحة املعن ّيني املحل ّيني 7.ووجدت الدراسة أيضاً نقصاً
يف آل ّيات التنسيق بني أصحاب املصلحة املعن ّيني املتعدّ دين يف
تباين ب َ
ني الجهات الفاعلة الدولية
املدينة ،فأدّى ذلك إىل “إنشا ِء ٍ
واملحل ّية”.
الح َض أن يكون ناجعاً ،فال بدّ من
فإن ُأري َد للعمل اإلنسا ّين يف َ
وثيق مع السلطات .هذا يعني ،عىل سبيل
القيام ب ِه بتعاون ٍ

Sanderson D (2019) Good practice review in urban humanitarian .1
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لحة
التّخطيط الحرضيّ إلسكان الالجئني :استجاب ًة للحاجات ا ُمل َّ
ِج ِسكا َس ْي ِدي وُلف

مبغ ،الذي َ
نشأ وتط ّو َر استجاب ًة ملَقد َِم أعدا ٍد عظيمة من طالبي
يُقدّم منو َذ ُج التخطيطِ الحرضيّ يف هَ ُ
ّروس يف َر ْس ِم سياسات إسكان الالجئني.
اللجوء عا َم  ،2015بني يدينا عدداً من الد ِ

بــن شــهر يناير/كانــون الثــاين مــن عــام  2015وشــهر ومواطنــي البلــد ا ُملض ّيــف .وعــى الرغــم مــن مقاربــة املدينــة
2
ـر َغ يف شــا ِّيل الجديــرة باالهتــام ،ال يخلــو األمــر مــن التحدّ يــات.
ديســمرب/كانون األول مــن عــام َ ،2019قـ ِد َم هَ مـ ُ
أملانيــا  82ألـ َ
ناســها مليــونٌ
ـرغ مدينـ ٌـة َع ِديــدُ ِ
ـئ ،وهَ مـ ُ
ـف الجـ ٍ
الع ْ
ــر ( .)1.77املوضع واالندماج
وســبعة أعشــار املليــون وســبعة أعشــار ُ
و ُيــو َك ُل أمــ ُر الالجئــن يف أملانيــا إىل  16واليــةَ ،و ْفــقَ َ
ـر الــذي
ــام نظ ـراً إىل
َ
الحاج ـ ِة ا ُمل َّ
لحــة إىل بنــا ٍء إضــا ّيف ،وإىل ال ُيـ ْ ِ
نظ ِ
ـم عــى عــدد السـ ّ
الوطنــي ،التــي
يحــهُ ال ِفقــرة الجديــدة يف قانــون البنــاء
ـكان واإليـرادات الرضيب ّيــة ،فــرد ُت ِت ُ
ّ
توزيـ ٍ
ـع قائـ ٍ
عــى ا ُملــدُ نِ ا ُمل ّ
َ
بالســكان مــن الالجئـن عــددٌ كثــر ،عــى أجــازت بنــا َء مســاكن لالجئــن يف املناطــق غــر الســكن ّية،
كتظــة ُّ
حســب مســاحة األرايض القابلــة للبنــاء والتنميــة .وقــد ُو ِك َل نظ ـراً إىل ِّ
ـرغ
كل ذلــك ،تزاي ـ َد بنــاء حكومــة املدينــة يف هَ مـ ُ
ُّ
مــرغ ،عمــ ًا مبــا يوجبــه نظــام التوزيــع ،أمــ ُر إقامــ ِة ملواضــع إســكانٍ يف أمكنــة بعيــدة حــوايل املدينــة ،كل مــكان
إىل هَ ُ
نحــ ٍو مــن َ 46
ـي موضــع إســكانٍ ،
ألــف
ٍ
الجــئ فيهــا .فــأدّت الزيــادة الرسيعــة أبعــد مــن اآلخــر .فعــى ســبيل املثــالُ ،ب ِنـ َ
ـرغ إىل أن تســتفحل ِق ّلــة قــدرة اإلســكان مســاكنه مــن صفيــح ،ليســتوعب مــن النــاس  ،712واســمه
يف عــدد ســكان هَ مـ ُ
حــي اســمه
رخ ْن َب َو ْر َش ْت َّاســا ( ،)Kirchenpauerstrasseيف
االجتامعــي التــي كان قليلــ ًة أصــ ًا (ففــي شــهر ديســمربِ /ك ِ
ٍّ
ّ
نســ ِتي ( ،)HafenCityيقــع عــى ُب ْعــ ِد عرشيــن دقيقــة
كانــون األول عــام  2014مل يتجــاوز عــدد َم َرافــق اإلســكان  79هَ ا ِف ِ
ـكن عــى التقريــب ،)1وأيض ـاً كان مــن ّ
َم ْرفق ـاً ،فيهــا  11ألـ َ
محط ـ ٍة لوســائل النقــل ،يف وســط موضــع بنــا ٍء حــريّ ،
ـف مسـ ٍ
يف املدينــة مواضــع قــارصة عــن التنميــة الجديــدة الســتيعاب ليــس فيــه مــن الجــران الســاكنني أحــد .ثــم موضـ ٌـع آخــر،
َمــن َق ـ ِد َم مــن الالجئــن.
إشــن َلند ال ّثــاين (Am
يســتوعب  700إنســان ،اســمه آم ِ
ُ
أرض زراع ّيــة ،مفصولــ ٍة مــن
 ،)Ashenland IIأ ِق َ
يــم يف ٍ
وفاص ُلهــا ِســ َك ُك حديــ ٍد غــر
ـر ِع فيهــا ،اقــرح رئيــس األحيــاء الســكن ّية املجــاورةِ ،
وإلخــاء الســبيل لتنميــة اإلســكان ا ُملـ َ
ّ
كــن اجتيازهــا.
بلد ّيــة هَ ُ
مــرغ تعديــ ًا لقا ُنــونِ البنَــا ِء االتحــاديّ ليســمح ُم ْم ٍ
ببنــاء مســاكن لالجئــن مؤ ّقتــة يف مناطــق غــر ســكن ّية،
ومنهــا املناطــق الصناع ّيــة ،ومواقــف الســيارات ،واملواضــع ومــن التحــدُّ ث إىل الالجئــن ،كان مــن الواضــح أنهــم ّ
يفضلــون
التجار ّيــة ،وذلــك ملــدة تقــع بــن ثــاث ســنني وخمــس ســنني .اإلقامــ َة يف مناطــق حرض ّيــة أكــر مــن مناطقهــمّ ،
ألن فيهــا
و ُق ِصــ َد بهــذه ّ
أعظــم ،وقربــاً مــن رضوب
الخطــة إىل متكــن بنــا ِء مســاكنَ مؤ ّقتــة وإىل قــدراً مــن املســاكن والوظائــف
َ
ً
ً
ـر النقــص الواقــع يف اإلســكان االجتامعــي .وقــد وافقــت
نــاس أكــر تن ّوعــا ،ومــدّ ا لألحبــال االجتامع ّيــة إىل املعــارف
ٍ
َجـ ِ ْ
الحكومــة اال ّتحاديــة عــى ّ
الخطــة يف عــام  2014فأق ـ ّرت أن املقيمــن هنــاك مــن أصدقــاء وأفـراد أرسة .ففــرص اإلندمــاج
ـم ُو ِّس ـ َعت يف عــام تقـ ُّ
ـل عــى حســب ُب ْع ـ ِد إنشــاء مواضــع اإلســكان الجديــدة
تعمــل بهــا حكومــات املــدن يف البــادُ ،ثـ َّ
ّ
مــرغ مــن الخطــ ِة الجديــد ِة عــن األحيــاء الســكن ّية األخــرى ،والتّصميــم الــذي عليــ ِه
 .2015فاســتفادت حكومــة هَ ُ
متــام االســتفادة؛ إذ فتحــت أكـ َر مــن  50موضعـاً جديــداً منـ ُـذ املوضــع .فكثـ ٌر مــن املواضــع غــر موصولـ ٍة بشــوارعَ  ،و ُق ِصـ َد
انقــى عــام .2014
بتصميمهــا إىل أن تكــون مؤ ّقتــة .ومجــا َور ُة مواضــع اإلســكان
َ
التفاعــل ،بــن الالجئــ َ
ن وبــن
يــر
األحيــا َء الســكن ّي َة ُي ّ ُ
ـرغ بديـ ًا الالجئـ َـن والســكان املحل ّيــن ،و ُك َّلــا َب ُعـد ْ
َت مواضــع اإلســكان
هــذا ،و ُت ِتيـ ُ
ـح مقاربــات التخطيــط الحــريّ يف هَ مـ ُ
مــن التيــار
الرئيــس لخطــط إســكان الالجئــن وسياســاته ،مــن املناطــق الســكن ّية وأســباب الراحــة التــي فيهــا ،كان
ِ
وذلــك مــن خــال مــا يــي )1 :إنشــاء مســاكن مؤقتــة أمدهــا االندمــاج عــى الالجئــن أصعــب .أضــف إىل ذلــكّ ،أن تحديـ َد
زمنــي يعنــي أنهــا ســ ُت َعا ُد يف
قســ َم ِة -منــذ مواضــع اإلســكان هــذه بحــ ٍّد
قصــر )2 ،وتيســر انتقــالٍ بــن املر ِ
احــلِ ا ُمل َّ
ّ
ابتدائهــا -لإلســكان الطــارئ والتنميــة الطويلــة األمــد ،وذلــك آخــر املطــاف إىل مــا كانــت عليــه يف االســتعامل ،ف ُيضطــ ُّر
بزيــادة قــدرة اإلســكان االجتامعــي ،فينتفــع ٌّ
كل مــن الالجئــن ســاكنوها إىل أن يجــدوا ألنفســهم مســاكن غ َريهــا.
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ويف َ
إنشــا ِء مواضــع اإلســكان
ـرغ اليــو َم ارتــدادٌ عريــضٌ
بهَمـ ُ
عــن وجهــه لســب َبني :األ ّولّ ،
أن
الســكان املحل ّيــن ال يريــدون
ـام يف أحيائهــم
ُبنْيانـاً كبــراً ُي َقـ ُ
لالجئــن (وتعريــف ‘الكبــر’
ّ
الســكان ّية
عنــد الجمعيــات
موضــع أكــرَ
ــع
هــو أن َي َس َ
ٌ
مــن  300إنســان) ،والثــاين،
ّ
أن اختيــار تلــك املواضــع
يتضمــن املشــاركة
مل
ّ
العا ّمــة التــي عليهــا العــادة
(واملشــاركة العا ّمــة هــي ْأن
ختصــ َ
ن وغــر
ُت َعــا َر آرا ُء ا ُمل ّ
املختصــن يف املســائل ُأ ُذنــاً
ّ
صاغيــة) .إذ أنشــأت أحيــاء
جمعيــات ّ
حلقــات
ســكان ّية جديــدة أو حشــدت
كثــرة
ٍ
ٍ
ُ
مــن النــاس ُمؤ ّلف ـ ًة مــن قبــل ،أنشــأتها لرفــع دعــاوى عــى
ـض السـ ّ
ـع يف كثـ ٍر مــن الحــاالت ُب ْغـ ُ
ـكانِ املحل ّيني
املدينــة .و ُق ِّنـ َ
ُ
ّ
ــم
لخطــط البنــاء
بقنــاع دعــاوى قانونيــة تدافــع عــا أب ِه َ
ِ
مــن سياســات املحم ّيــات الطبيعيــة وعـ ّ
ـا هُ ـ ِّد َد باإلنق ـراض
بقريــب مــن ِّ
كل
مــن أنــواع الشــجر .وقــد فــازت املدينــة
ٍ
الدعــاوى الـــ 40املرفوعــة عليهــا ،إ ّال ّ
أن اإلجـراءات القانون ّيــة
ّ
َ
أخــرت البنــا َء يف كثـ ٍر مــن املواضــع إىل مــا بـن ســتة شــهور
ّ
ً
َّ
ْ
َ
و 18شــهرا .وملــا كان الالجئــون َيقدمــون كل يــوم ،كان ال
ــع الحكومــ َة املحل ّيــة مزيــدٌ مــن التأخــر .ثــم جــاء يف
َي َس ُ
جريــت مــع مهنــديس تخطيــط املدينــة ّ
ْ
أن مــن
مقابــات ُأ
ٍ
نتيجــة مــا ســبق ِذ ْك ـ ُره ،بــدؤوا يقصـ َ
ـدون إىل تحديــد كث ـ ٍر
ً
مــن مواضــع إســكان الالجئــن يف األحيــاء األكــر فقـرا ،وهــم
راجـ َ
ـون أن يكــون الســكان املحل ُّيــون إ ّمــا ال يقــدرون عــى
ً
االعــراض قانونيــا أو ال يرغبــون يف ذلــك .وأ ّمــا عنــد غــر
هــؤالء مــن مهنــديس تخطيــط املدينــة ،فــكان مــن نتيجــة
مــا ســبق ِذ ْكــ ُرهّ ،
أن تحديــد مواضــع إســكان الالجئــن يف
ـب يف يشء.
األحيــاء األكــر فق ـراً هــو أمـ ٌـر ليــس مــن
ُ
التناسـ ِ
وملــا كان يف شــهر أكتوبر/ترشيــن األول مــن عــام ،2015
الض ُ
وكان ّ
غــط عــى إســكان الالجئــن قــد زاد ،أعلنــت
الحكومــة املحل ّيــة عزمهــا عــى إنشــا ِء وحــد ٍة ســكن ّية دامئــة
مــرغّ ،
يف ِّ
كل وحــد ٍة منهــا ُتســ ِكنُ
حــي مــن أحيــاء هَ ُ
كل ٍّ
ُ
ً
آالف إنســان .وأ ِريــ َد لبنــاء هــذه الوحــدات
نحــوا مــن ِ 3
ـي الفــدرا ّيل وأن
أن يكــون َو ْفــقَ معايــر اإلســكان االجتامعـ ّ

ُت ْح َجــ َز الوحــدات لالجئــ َ
ن حــراً  15ســن ًة ،فبعــد ذلــك
الوقــت ســيصبحون جــزءاً مــن كتلــة اإلســكان اإلجتامعــي
ـع مــا
يف املدينــة ،ثــم بعــد  30ســنة يجــوز ُملن ِْشــئها أن يبيـ َ
فيهــا مــن ُّ
الشـ َقق .ور ّداً عــى ذلــكَ ،ح َشـد ْ
َت مجموعـ ٌـة مــن
ّ
ّ 13
نشــئوا فريقـاً
منظمـ ًة مــن ُمنظــات األحيــاء الســكن ّية ل ُي ِ
مــرغ لجعــل االندمــاج أفضــل’ (Hamburg für
اســمه ‘هَ ُ
ـس مــن الحكومــة ْأن تحــدَّ عــدد
 ،)gute Integrationفالتمـ َ
الالجئــن املقيمــن يف ِّ
كل موضــع مــن مواضــع اإلســكان.
ّ
ْ
ّ
وقــال قــا َد ُة الفريــق مؤكديــن إن َدف َعهُــم خطــة اإلســكان
مل تكــن اعرتاضـاً عــى اســتقبال الالجئــن ،بــل كانــت مبــادر ًة
أهل ّيــة ُمل َســاندة االندمــاج .ثــم جــا َء شــهر يوليو/متــوز مــن
عــام  ،2016فأَبرمــت الحكومــة املحل ّيــة اتفاقــات بينهــا وبــن
ـئ يف
 13جامع ـ ًة ســكان ّيةْ ،أن ال ُيس ـ َكنَ أكــر مــن  300الجـ ٍ
ِّ
كل موضــع مــن مواضــع إســكان الالجئــن.

دروس ُم ْس ٌ
تقاة من سياسة اإلسكان الحرضيّ
ٌ

َ
مــرغ أنظمــ َة التخطيــط الحــريّ لتهيئــ ِة
اســتعم ُل هَ ُ
ّ
ـتحقُّ
االهتــام ،إن
مســاكنَ مؤقت ـ ٍة وبعيــدة األمــد أمـ ٌـر يسـ
ـج إســكان الالجئـ َ
ن الحرض ّيـ ِة
هــو ِق ْيـ َ
ـس إىل غــره مــن برامـ ِ
يــح إعانــات اإليجــار والحوافــز يف بغيــة التنميــ ٍة
التــي ُت ِت ُ
التزا ُيد ّيــة .إذ ُت ِّ ُ
بــن الــدروس ا ُمل ْســتقا ُة مــن مقاربــ ٍة يف
إلدمــاج إســكان الالجئــن يف
املدينــة مل يســبق لهــا مثيــل،
ِ
أســاليب جديــد ًة
والخــاص باألحيــاء،
الوطنــي
التخطيــط
َ
ّ
ّ
قابلـ ًة للتحويــل يف َرد ِْم ال ُهـ ّو ِة بــن مراحــل ال َغـ ْو ِث والتعمــر
ـات
سياسـ ِ
ا ُمل ِ
نفصــلِ بعضهــا مــن بعـ ٍ
ـض مــذ كانــت .ولِطبي َعـ ِة َ
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ِجسِ كا وُلف

ُ
ٌ
شــأن .إذ
أحبــال ال َو ْصــلِ
ٌ
َ
وثيقــة بــن مــكان الفــ ْر ِد
وتجرب ِتــه وتع ُّرضــه لثقافــ ٍة
جديــدة ،وقدرتــ ِه عــى
الوصــول إىل أنظمــة الدعــم
القامئــة وإىل الفــرص التعليم ّية
ـع مركز
واالقتصاد ّيــة .ولــذا َي َقـ ُ
تأثــر مهنــديس التخطيــط
الحــريّ يف مرحلــة اختيــار
فعظيــم
موضــع اإلســكان.
ٌ
هــو شــأن أن يــؤىت بأ ِد ّلــة
مكان ّيــة إضاف ّيــة ،موصولــ ٍة
بتجربــة االندمــاج –كال ُقــ ْرب
مــن املناطــق الســكن ّية
والدراســات اإلحصائيــة
ّ
الســكان ّية يف األحيــاء– التــي
ضع َت ْعم ٍري حرضيّ (انظر م َ
َ
حي هَ افِنسِ تِي به ُ
َمبغَ ،
َنظ َرهُ من الج ّو يف الصفحة املقابلة) يف ّ
َ
ليس يجاوره يش ٌء قــد ت ِزيــدُ تحســن اختيــا ِر
مساكن مؤ ّقتة من صفيح لطالبي اللجوء ،تقع يف َم ْو ِ
وليس فيه من الجريان الساكنني أحد.
من أسباب الراحة والخدماتَ ،
موضــع اإلســكان ،ومشــارك ِة
مــرغ التقدُّ م ّيــ ِة ،ولِالبتــكار الــذي املجتمــع املحــ ّ
َ
ي ،و ُته ِّيــئُ ملهنــديس تخطيــط املدينــة أن
الالجئــن األخــر ِة ،يف هَ ُ
َ
ْ
ُ
ُخْ
املواضــع التــي ت ــي أمــا َم الالجئــ َ
ن
ـع ُيق ِّدمــوا يف األولو ّيــة
للس ـن َِن الحســنة الجديــرة أن ت َّت َبـ َ
َ
فيهــا ،أن يكونــا مثالــن ُّ
َ
يف املنظــات اإلنســان ّية اإليوائ ّيــة ويف الحكومــات املحل ّيــة
ســبيل االندمــاج الــذي هــو أســهل.
ـع اإلســكان لت َْشـ َ
ـمل املجتمعــات
التــي تســعى إىل توســيع ُر َقـ ِ
ْ
ّ
ـرغ خصوصـاً مدينـ ٌـة غن ّيــةَ ،قــد َرتْ
املهمشــة.
ومــن املهــم ِذكـ ُر أن هَ مـ ُ
املحل ّيــة َّ
ــض ميزان ّيتهــا،
عــى متويــل
َ
مشــاريع تنميــ ٍة جيــدة بفا ِئ ِ
ّ
َ
َ
ّ
الجــئ يف
ألــف
إســكان نحــ ٍو مــن 38
وإن
ْــم مــن الحكومــة اال ّتحاد ّيــة .نعــم ،قــد ال يكــون
ٍ
أقــل مــن مــع َدع ٍ
َ
ُ
ّ
َ
ٌ
ســنتني لنجــاز عظيــم ،و ُيضــاف إىل ذلــك أن األحاديــث لكث ـ ٍر مــن البلد ّيــات التــي تســتقبل الالجئ ـ َ
ـرغ
ن مــا لهَمـ ُ
التــي أجريــت مــع الالجئــن والســكان املحل ّي ـ َ
مــرغُ ،تقــدّ ُم
ن ومهنــديس مــن مــوارد مال ّيــة ،ولكــنّ
َ
نتائــج سياســة هَ ُ
ُ
ً
أن إحـ َ
ً
ً
بالسـ َواء إىل ّ
ـداث التّحســيات دروس ـا ب ـ َ
ن يــدي البــاد التــي تطلــب ط ُرق ـا ُم ْبدَع ـة ،لبــدء
تخطيــط املدينــةُ ،ت ِشـ ُر َّ
وحــدات ســكن ّية جديــدة ميســور ِة الكلفــة ،إلســكان
أمـ ٌـر ممكــن .هــذا ،ويحتــاج تطبيــق هــذه الخطــط الجديــدة بنَــا ِء
ٍ
الســتعامل األرايض إىل ال َّر ِو ّي ِــة ،والتَّوا ُف ِــق يف ّ
شــن يف املناطــق الحرض ّيــة التــي ُّ
هم َ
تقــل فيهــا األرايض
الطبقتَــن ا ُمل َّ
املحل ّيــة واال ّتحاد ّيــة ،واالســتم َرا ِر يف رصــد األحــوال .ولكــنْ القابلــة للبنــاء والتنميــة.
ـر
قــد يــؤدّي إهــال املشــاركة العا ّمــة ا ُملعتــا َد ِة التــي ُت َيـ ِّ ُ
رسعــة التنميــة إىل تأخ ـ ٍر َب ْع ـ َد ذلــك .وأ ّمــا َف ْصـ ُ
ـل مســاكن ِج ِسكا َس ْي ِدي وُلف jswolff@stanford.edu
ُ
ُ
الالجئــن مــن املناطــق الســكن ّية وأســباب الراحــة يف األحيــاء مدي َرة برامج ،يف مخترب سياسة الهجرة ،بجامعة ستانفرد
الســاع َ
ني إىل  https://immigrationlab.org/وباح َث ٌة ،يف مرشوع الالجئني
ف ُيثـ ُ ْ
ـر تحدّ يــات إضاف ّيــة ،تقــع عــى الالجئــن ّ
يف املدن ( ،)Refugees in Townsبجامعة تفتس
إرســا ِء َع ْي ِشــهم يف مدينــة جديــدة.
َ
فقــي النّظــام الــذي يكــون فيــه أكــ ُر الالجئــ َ
ن ُمع ِّولــن
مــرغ،
يف إســكانهم عــى الحكومــة ،كالنّظــام الــذي يف هَ ُ
ميكــن أن يكــون ملهنــديس التخطيــط الحــريّ أثـ ٌـر حســنٌ
يف تجربــة االندمــاج ،وذلــك مــن خــال تأثريهــم يف توزيــع
املســاكن املــكا ّين .فللمــكان يف االندمــاج واالكتفــاء الــذا ّيت

مبغ َّ
َ .1من شاء الوقوف عىل معطيات الواصل َ
ومعطيات بنا ِء املساكن
كل شه ٍر،
ِ
ني إىل هَ ُ
الجديدة فيهاَ ،فل َين ُْظرها يفwww.hamburg.de/sfa-lagebild :
بحث ملؤلِّف ِتها عنوانه :التخطيط لالستفادة من األرايض يف َغ ْم َر ِة
 .2هذه املقالة مبن ّي ٌة عىل ٍ
تعريف مكا ٍّين الندماج الالجئني.
‘أزمة الهجرة’ :إنشاء
ٍ
Wolff J S (2018) Land Use Planning Innovations in the Midst of a
‘Migration Crisis’: Developing a Spatial Definition of Refugee Integration
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/118228
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ا ُملواط َن ُة الح َّقة يف أثينا

كريم القباين ،ووائل حبال ،وتوم ِو ْس ِتن

نص ًة
ُفس يف هذه املقال ِة أعضا ٌء من ُملتَقى الشباب السوريّ واليونا ّين الوا ِقع يف أثينا كيف ُي ِت ُ
يح الم ُ ْلتَقى ِم ّ
ي ِّ ُ
للمواطنة الح َّقة يف املدينة.

أنشـأنا ُم ْلتَقـى الشـباب السـوريّ اليونـا ّين يف سـنة  2018قاصديـنَ
ّ
املحلي التـي يقـوم بهـا الالجئون،
إىل َدع ِْـم أنشـطة بنـا ِء املجتمـع
وطالبـو اللجـوء ،والجيـل الثاين من السـور ّيني واليونان ّيين .وهدفنا
البعيـد األمـد هـو إعانـة هـؤالء وغريهـم مـن املجتمعـات املحل ّية
على أن يصيروا مواطنني ويبلغوا مـن املواطنة الح ّقـة متامها .أثينا
ونحب ونلعـب ،وإ ّنا
هـي املـكان الـذي نعيش فيـه ونعمل وننـام
ُّ
أناس بائسـون.
لَنُعا ِر ُض بشـ ّد ٍة فكر َة ّأن الالجئني ضحايا ضعفاء أو ٌ
نحـن مواطنـون .اجتمعنـا فأ ّلفنـا فريقـاً مـن الناشـطني ،والـذي
الجامعي يف
ـم َق ْد ِر العمـل
ّ
جمعنـا هـو َف ْه ٌـم مشترك ألهم ّية و ِع َظ ِ
سـيام مـن خالل بنـاء املشـاريع ِب َي ِد املجتمـع املحيلّ
املجتمـع ،وال ّ
ّ
املحلي .ثـم إ ّنا نجـري البحـوث ونتّبع أحسـن
مـن أجـل املجتمـع
ُسـن َِن العمـل يف اإلدمـاج ،ونعمـل متضامنين ومتعاونين مـع غرينا
مـن ّ
املنظمات املعن ّيـة باملهاجريـن واألقل ّيـات ومـع مجتمعاتهـم
املحل ّية.

ُمجاهَ د ٌَة حرض ّية

ُيكا ِف ُـح عمـل ا ُمللتَقـى خلف ّيـ ًة حرض ّيـة تتج ّمـع فيهـا وتتداخـل
ٌ
ٌ
مختلفـة .ويف َغ ْمـ َر ِة حـالٍ اقتصاد ّيـ ٍة صعبة،
روايـات عـن ‘األزمـة’
وغيـاب الدولـة يف أعمال إيصال الخدمات ،ال بـ ّد للجهات الفاعلة
ّ
تتدخـل .إذ َ
املنظمات األخـرى مـن أن َّ
نقـص يف دعم الدولة
هناك ٌ
للتضامـن ونشـاط األعمال ،ولكنّـا نعمـل مـع غريهـا على بنـاء
ات ِعـدّة ومجـاالت مختلفـة مـن
وج ْم ِـع َمنْظـور ٍ
ِشـ َب ِ
اك التضامـنَ ،
األنشطة.
ولطاملـا كانـت أثينـا مدينـ ًة َي ْق ِد ُمهـا ّ
كل مـن الذين عبروا الحدود
حديثـاً ،وتاريخ ّيـاً ،الذيـن ينتقلـون يف حـدود اليونـان ويهاجـرون
مـن مـكانٍ إىل آخـر .ويشـيع سماع النـاس يقولـون“ :ليـس مـن
يش ٍء اسـمه أثين ُّيـون أصل ُّيـون” ،على حين يقـول ٌ
مثـل عـر ّيب َمـن
عـا َ
رش قومـاً أربعينَ يومـاً صـا َر منهم .ومـع ذلك ،فإغلاق الحدود
ُّ
ْ
ُ
النـاس يف املدينـة ،وهـذا ُيف ِضي إىل
وتقييـد حر ّيـة التنقـل ت ْب ِقـي
َ
حـالٍ تقتضي َبـ ْذ َل جهـ ٍد لبنـاء املجتمـع واالنتماء.
لكنْ ال ّ
شـك ّأن هذه السياسـة وشـاعر ّية االنتام ِء قد ُقو ِب َلتا ب َعدا ِء
ـاب األجانـب واالعتـداءات العنرص ّيـة
بعـض النـاس .إذ يتزايـد رُهَ ُ
يف هـذا البلـد الـذي يعـاين أزمـ ًة مال ّيـة ،ففيـه ُي َجـ ّر ُم املهاجـرون
تجرميـ ًا عريضـاً ،و ُيض َفـى الطابع
املؤسسي عىل التنميـط العنرصيّ
ّ

والح ْجـز 1.وواصلـت الحكومة التـي ُيط َلقُ عليها اسـم الدميقراط ّية
َ
الجديـدة ،منـذ انتخبـت يف منتصـف سـنة  ،2019إخلا َء األماكـن
رشعـي ،وأقـ ّرت قوانين لجـو ٍء
التـي يشـغلها الالجئـون َشـ ْغ ًال غير
ّ
تنتهـك حقوق اإلنسـان.
هنـاك َّ
َ
كل ذلـك َي ْسـتن ِه ُض ِه َم َمنـاّ .
ولكـنّ ّ
منظمـة
فلما مل يكـن
ٌ
لتتوسـط ،ظهـرت إمكان ّيات جديـد للتواصل
دول ّيـة غير حكوم ّيـة ّ
والتعـاون املبا َ
رشيـن بين البلد ّيـة واملجتمعـات املحل ّيـة.

مشاريع النّاشطني

مشـاريع على
ُيشـا ِر ُك ُملتَقـى الشـباب السـوريّ واليونـا ّين يف
َ
مسـتوى املدينـة ،مثـل ّ
منظمـة كيو ِر ْنـغ ذا لِنْبـو (Curing the
َ
ُ
 )Limboالتـي ُتسـ ِه ُم يف مـا ُي ْبـذل مـن جهـ ٍد لتمكين املجتمعات
ضي ُقدُ مـ ًا لتغلـب َ
املحل ّيـة وإعانتهـا على ا ُمل ِّ
حـال عدم االسـتقرار
َ
وحـال الحيرة الواقعتـان على أكثر طالبـي اللجـوءُ 2.ومل َت َقانـاَ
ّ
ْ
مجتمـع متضامـنٌ ُمسـ ّم ًى يف منظمـة كيو ِرنـغ ذا لِنْبـو ،و ُي ِش ُير
ٌ
إلينـا الق ِّيمـون على املنظمـة باسـم األ ِثين ُّيـون ،تقديـراً لقيمـة
العمـل
املجتمعـي الـذي نقـوم بـه .ولقـد عملنـا بجـ ٍّد على َو ْصلِ
ّ
ّ
ثـم
أفـراد املجتمـع
املحلي السـوريّ يف أثينـا بهـا وعلى متكينهـمّ ،
ّ
املحلي يف مسـتويات مختلفـة،
عملنـا على متثيـل هـذا املجتمـع
ّ
اجتامعـات مـع ممثلين مـن االتحـاد
ففـي السياسـة املحل ّيـة ،ويف
ٍ
األورويب واملفوض ّيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني ،يف
عديـ ٍد مـن األحـداث الثقاف ّيـة ،وذلـك جز ٌء مـن الحيـاة اليوم ّية يف
َ
وداخـل البلد ّيـة .وقـد أنشـأنا درجـة عال َيـ ًة مـن الثقـة بنا يف
أثينـا
ّ
أسـاس أنهّ
املجتمـع املحيل السـوريّ ويف غيره ،وأقمنا ُملتقانا عىل
ِ
رئيـس للسـور ّيني الذيـن يف أثينـا ويف أماكن أخـرى باليونان.
مـوردٌ
ٌ
التعليـم و ُنع ِّل ُم غ َرينا،
ويف املسـتوى الفـرديّ  ،نتع ّلم اللغات ونتل ّقى
َ
ّ
ُّ
ُ
فـكل هـذهٌ ،
أدوات للمواطنـة الح َّقـة .و ّمل َننْفك ن ِعـدُّ برامج تنمية
املهـارات مـن أكثر مـن سـنة ،والعديـد منهـا جاهـ ٌز للعمـل جا ٍر.
َ
ـاركون أيضـاً يف العديـد مـن املبـادرات األخـرى يف أثينـا،
وإ ّننـا ُم َش
ّ
ومـن ذلـك :مشـاركتنا يف دورات إدارة األعمال تدعمهـا منظمـة
التضامن اآلن ( )Solidarity Nowومرشوع أوديسـيا ()Odyssea
ّ
االجتامعـي ،ثـم
ومنظمتـان مق ّرهما أثينـا ُتر ّكـزان على العمـل
ّ
السـيايس التـي ينظمهـا املنتـدى
مشـاركتنا يف حملـة اإلدمـاج
ّ
اليونـا ّين لالجئين ،نتل ّقـى فيهـا اإلرشـاد التيسيريّ والتدريـب على
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ومواردنـا ،ف ُيم ِّكـنُ بذلـك َب ْع ُضنـا بعضـاً .هذا من جهـة ،ومن جه ٍة
أخـرىّ ،
فـإن مـا ُي ِن ِه ُ
ـض ِه َم َمنـا يف عملنا هـذا هو بـذل الجهد ألن
ُنـد َر َج يف الحيـاة السياسـ ّية والثقاف ّيـة يف أثينـا ،ونعـم ،هذا يقتيض
حقوقـاً أكثر ،ولكنّـ ُه يقتضي أيضـاً أن نتح ّمل مسـؤولياتنا و ُن ْسـ ِه َم
يف ُح ْسـن حـال املدينة.

ومعلومـات عـن القوانين الدول ّيـة واملحل ّيـة ،ثـم إدارتنا
املنـارصة،
ٍ
ً
ل ُو َر ِش تسـجيل صو ّيت وإنتاجنا
ات
مسلسلا إذاع ّياً ،3ثم إتاحتنا دور ٍ
وحفالت
ات
ٍ
ـم وتوسـيع املـدارك ،وإلقاؤنا محـارض ٍ
السـتنهاض ال ِه َم ِ
موسـيق ّية يف املـدارس واملهرجانـات موضوعهـا الدميقراط ّيـة
بانتظام
السـيايس ،وإجراؤنـا أعماالً تنظيف ّيـة
والثقافـة واالندمـاج
ّ
ٍ
يف الشـواطئ والشـوارع ،ومشاركتنا يف املشـاريع الزراع ّية ،وتوعيتنا
ُ
املحلي مبـا له ٌ
ّ
َ
مسـائل وحلـول ،وإدا َر ُتنا
صلـة بالبيئة من
املجتمـع
ننظـ ُر إىل املدينـة فنسـأل أنفسـنا :مـاذا ميكـن أن نفعـل لهـا مـن
َ
َ
َّ
َم ْج ِل َسـاً للثقافـة ومـن بعـض مـا فيـه
همنـا للمواطنـة الحقة ،ولهـذا نرى
ٌ
برنامـج للرقـص السـوريّ  ،حيـث نحـن مواطنـون؟ هـذا ف ُ
وتنميتنـا املهـارات املوسـيق ّية وتبادلهـا.
منصـة مواطنة .فنهدف
ّأن ُم ْلتَقـى الشـباب السـوريّ واليونا ّين هو ّ
ـم الجامعـات األخرى وإلهامهـم أن يصريوا جزءاً
إىل
ِ
اسـتنهاض ِه َم ِ
ونعمـل أيضـاً على كثير مـن املشـاريع األخـرى ،ومنهـا :التخطيط مـن املدينة َن ِشـطاً ،وذلـك للدفاع عن التنـ ُّوع واالختلاف ،ف ُن َم َّكنَ
إلخـر ِاج
ْـم النـاس الذيـن يتط ّلعـون إىل َبـ ْد ِء بذلـك جميعـاً .ثـم إ ّننـا نعمـل على توسـيع التضامـن وانفتـاح
ِ
منـوذج عمـلٍ ل َدع ِ
َ
خـارج أثينا
أرض
لتكـون موضعاً املدينـة؛ أي إسـقاط الحـدود التـي ُخ َّطـت بينَ املواطنين وغير
أعاملهـم ّ
َ
الخاصـة ،وتهيئـة قطعة ٍ
إلنتـاج غـذا ٍء مسـتدام ،وافتتاح مقهى ثقـا ّيف سـ ُيت َب ُ
ادل فيه أطراف املواطنين ،وبين الالجئين ومضيفيهـم.
الحديـث باللغـات األجنب ّيـة لتع ُّلمهـا وسـ ُت َقا ُم العـروض اإلبداع ّية
بيت مشترك ألعضـا ِء ُم ْلتَقى كريم القباين kareemalqabany@gmail.com
وسـ ُتدَا ُر املناقشـات الثقاف ّية ،وإيجاد ٍ
الشـباب السـوريّ اليونـا ّين الذين مىض عىل عضو ّيتهـم زمن طويل
ـع نطـاق وائل حبال waelhb707@gmail.com
ولحـاالت اإلسـكان الطـارئ ،والعمـل مـع األطفـال لن َو ِّس َ
ّ
املحلي ،وإتاحة مزي ٍد مـن دروس صناعة األفالم
عملنـا يف املجتمـع
والحـ َرف ،وإقامـة توم ِو ْس ِتن thom.western@gmail.com
واإلنتـاج
اإلعالمـي ،وإجـراء برنامـج للخياطـة ِ
ّ
إصلاح اآلالت املوسـيق ّية.
تدريـب عىل
ٍ
ِ
َ
األسايس يف ُم ْلتَقى الشباب السوريّ اليونا ّين
الفريق
أعضا ُء
ّ
ِ
ونحـن نقـود اليـو َم خطـ ًة لالسـتفادة مـن أصحـاب مهـارات البنا ِء www.facebook.com/SGYF2019/
ّ
وس ُـع
يف املجتمـع
املحلي لتجديـد املبـاين املهدومـة ،وبذلـك ُن ِّ
إكس ْن ُيس زِي ُيس ُس ْلطتا ‘ال َو ْق ِف والتفتيش’ عند رشطة
وس َع ْت عمل ّي ُة ِ
 .1يف سنة َّ ،2012
ِّ
ُ
ُّ
ُ
خيـارات إقامـة الالجئين ونقلـل مشـكلة التشرد يف املدينـة .ثـم أثينا ،وأفضت إىل زيادة َح ْج ِز الناس الذين عربوا الحدود ليصلوا إىل اليونان .انظر:
ّإن بيننـا وبين وزارة الرتبيـة والتَّعليـم ا ّت ٌ
صـال لنحصـل منهـا على Rozakou K (2018) ‘Solidarians in the Land of Xenios Zeus: Migrant
إذنٍ لدخـول مخيمات الالجئين يف املدينـة ،يك ُنعينَ املجتمعـات Deportability and the Radicalisation of Solidarity’, in Dalaklglou D
ِ
ّ
إكس ْن ُيس زِي ُيس :إجازة ترحيل املهاجرين وتط ُّرف التضامن)
(متضامنون يف أرض ِ
ً
َ
املحل ّيـة هنـاك على إيجـاد حلـول بـدال مـن اإلقامـة يف املخ ّيامت ،وانظر:
Agelopoulos G (Eds) Critical Times in Greece: Anthropological
ونعمـل معـاً يف الوقـت نفسـه لتحسين الحـال يف املخ ّيمات.
لقـد أنشـأنا ُم ْلتَقـى الشـباب السـوريّ اليونـا ّين ووصلنـا بـه إىل مـا
وصلنـا إليـه اليـو َم مـن غير ميزان ّيـة ،مل يكـن بين يدينا إال ُح ْسـنُ
الن ّيـة والتنظيـم واالجتهـاد واملواظبـة والتضامـن .ونحـن اليـو َم
لجعْـلِ ملتقانـا ّ
منظمـ ًة غير حكوميـة ،وذلـك
بصـد ِد التسـجيل َ
ُّ
ّ
سـيايس ال ينفـك يتقلـب.
لنضمـن اسـتدام َة عملنـا يف َو ْض ٍـع
ّ

انفتاح املدينة

ملّـا كنّـا خربنـا مـا خربنـاه يف اليونـان ،اكتسـبنا َف ْه ً
ما عميقـاً يف آثار
الالجئين وتأثريهـم يف املجتمـع املضيـف وال َع ْكـس ،ونحـن اليـو َم
وصحيـح ّأن عملنـا منبثـقٌ مـن
ُنحـ ِّو ُل هـذه املعـارف إىل أفعـال.
ٌ
ّ
املحلي السـوريّ  ،ولكنّـه ال يقترص عليهم .بـل إننا نهدف
املجتمـع
نصيـب مـن عملنـا
مجتمعـات محل ّيـة أخـرى يف
شر َك
ٍ
إىل أن ُن ِ
ٍ

Engagements with the Crisis London: Routledge. pp 188–201.
حرج يف اليونان :االرتباطات األنرثوبولوج ّية باألزمة)
(زمنٌ ٌ
https://curingthelimbo.gr/en/home .2
 .3ملزي ٍد من املعلومات انظر .https://citizensoundarchive.com

أَ َشديدُ ال ّرغب ِة َ
أنت يف أن تقرأَ نرش َة الهجرة
القرسية و ُت ِع َ
آن معاً؟
ني كوكب األرض يف ٍ

إذن أرسل إلينا رسالة إلكرتون ّية من طريق
 fmr@qeh.ox.ac.ukلتُل ِغي نسختك املطبوعة! واطلب بدالً من
ذلك إشعارات الربيد اإللكرتوين من
(َ ،)www.fmreview.org/ar/request
لتصل إىل جديد األعداد
من َف ْو ِر صدورها( .يرجى أن تستم ّر يف طلب النسخ املطبوعة إن
كان الغرض من طلبك إ ّياها التدريب واملنارصة ،أو إن كان سبيلك
إىل ّ
الشابكة –أو سبيل رشكائك إليها– غري مع ّولٍ عليه دوماً).
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لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتهاٌ :
خصص ُة ِّ
املقار َب ُ
بديل يف سياقات التَّهجري الحرضيّ
ات ا ُمل ّ

ِج ْمس ِشل ومحمد حلمي وسييك هريانو

يتزايد قبول املقاربة املتكاملة املَ ْركو َز ِة يف أماكن جغراف ّية محدّدة ،ا ُملتَعدِّد ِة القطاعات ،من حيث هي أكرث
املهجرين والس ّكان ا ُملض ّيفني ،وال س ّيام يف السياقات الحرض ّية.
مناسب ًة من غريها يف االستجابة لحاجات َّ

تم َّيـز العقـدان األخيران من الزمـن بزياد ٍة عظيمـة يف حاالت معـاً ،ومقاربـ َة التنسـيق يف منطقـة جغرافيـة محـدّ دة ،وا ّتبـاع
1
سـاع نطاق ِه ،منظـو ٍر تشـار ّ
يك متعـدد القطاعـات”.
الطـوارئ اإلنسـان ّية ،بسـبب تك ُّرر وقـوع ال ِّنزاع وا ّت ِ
والتوسـع الحضريّ الرسيـع.
وأخطـار الطبيعـة ،والتَّهجير،
ُّ
خصصـة ِّ
لـكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها 2ليسـت
ولتقويـة االسـتجابة الجامع ّيـة لهـذه الطـوارئ ،أطلقـت أعامل على ّأن املقار َبـات ا ُمل ّ
مبنـي على خبرة
اإلصلاح يف ميـدان العمـل اإلنسـا ّين يف سـنة  .2005وكان مما أمـراً جديـداً .وهـذا الضرب مـن املقاربـات
ٌّ
ِ
تحص َ
ـل مـن ذلـك إنشـا ُء املقاربـة القطاع ّية لتحسين املشـاركة يف املشـتغلني بالتخطيـط الحضريّ والعمـراين العاملين منـذ
ّ
ّ
املجتمعي يف
بين الجهات الفاعلـة يف ميدان العمل اإلنسـاين ،وتعزيز ف ّعال ّية سـتين ّيات وسـبعين ّيات القرن العرشين يف التجديد
ّ
االسـتجابة اإلنسـانية .ومـذ ذاك ،أصبـح نظـام املجموعـات األماكـن الفقيرة والتـي تكثر فيهـا مواطـن الضعف 3.ثـم َ
هناك
َ
الفروق
املركـوز يف القطاعـات آل ّي َة التنسـيق املتَعا َرفـة يف أكرث الطوارئ فريـق عمـل املسـتوطنات الحرض ّيـة ،4وهـو مـع قبولـه
ُ
خصصة
الكربى.
الدقيقـة يف مـا عند الهيئـات من تعريفات املقاربـات امل ّ
ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا أو مسـتوطنة على ِح َد ِتهـاَ ،ت ِجـدُ هُ
وقـد َح ّسـنَ بن َي ُ
بتعريـف يشـتمل عموماً على الخصائص األربـع اآلتية:
ـان التنسـيق يف نظـام املجموعـات االسـتجاب َة ُيع ِّر ُفهـا
ٍ
تخصيـص
اإلستراتيج ّي َة وإدارة املعلومـات ،فـكان مـن ذلـك
ٌ
الخصيصـة الجغرافيـة :وهي اسـتهداف املناطـق الجغرافية
ّ
ّ
ُمت ِّس ٌ
للسـكان املترضريـن يف
ـق بالقيـاس إىل غيره يف املـوارد
التـي فيهـا مـن الحاجات َقـدْ ٌر كثيرُ ،ت َحدّ دها حـدود ماد ّية
ً
ّ
قطاعـات مع ّينـة .ولكـنّ ذلـك حـث أيضـا أصحـاب املصلحـة
أو اجتامع ّيـة أو إدرا ّيـة (أو مجموعـة مـن هـذه العوامـل)،
فيتخصصـون ويتعاونـون
املعن ّيين على العمـل ُمنْعزلينَ ،
ّ
قـد تختلـف سـعة نطاقهـا عىل حسـب األحياء ،فمـن أحيا ِء
ويطـ ّورون األدوات داخـل قطاعاتهـم فقـط .وصاحـب هـذه
وحـارات ،إىل بلـد ٍة أو مدينـة ب ُر ّمتها.
بلـد ٍة
ٍ
األعمال املنعزلـةِ :ق ّل ٌـة يف التعـاون بين القطاعـات ،وإنشـا ٌء
السـتجابات تعمـل موازيـ ًة َج ْهـ َد الحكومـة املحل ّيـة ا ُملض ّيفة أو
خصيصـة تعـدُّ د القطاعـات :وهـي النظـر يف الحاجـات
ني يف سـياقات متن ّوعة
تعمـل مسـتق ّل ًة عنهـا متامـاً ،وا ْنعـد ُ
والقـدرات وإيصـال الخدمـات يف ِّ
َام ال ِّل ِ
كل القطاعـات (فاإليـواء،
مع ّقدة.
الصحـة العا ّمـة،
وامليـاه والصرف
الصحـي وتدابير ِحفـظ ّ
ّ
وسـ ُبل املعـاش ،إلـخ.)...
والرعايـة الصح ّيـةُ ،
ثـم نشـأ إجماعٌ متزايـدٌ على ّأن االسـتجابة اإلنسـان ّية تقتضي
ّ
خصيصـة الشـمول :وهـي مراعـاة يف ِّ
السـكان ّية
كل الفئـات
ثر -كرث ًة مبالغاً
تحـ ُّوالً حقيقياً يف طريقـة املقاربة والتفكري .و َي ُْك ُ
يف املوضـع التـي ُتط ّبـقُ املقاربة فيه ،مثال ذلـك :ا ُملض ّيفون،
فيهـاُ -ب ْطـ ُؤ الجهـات الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـاين يف
هجـرون ،والعائـدون ،وفقـراء الحضر ،وغريهـم ممـن
وا ُمل َّ
ّ
املتضررة يف مختلف
التك ُّيـف مـع حاجات املجتمعـات املحل ّية
ـف مع ّينة.
فيهـم مواطـن َض ْع ٍ
بـاع املقاربـات املتكاملـة،
السـياقات ،وهـي غير قـادر ٍة على ا ّت ِ
املتعـددة القطاعـات ،التـي ُتعـدُّ رضور ّيـة يف السـياقات
خصيصـة الت َّشـا ُرك :وهـي إرشاك ِّ
كل الجهـات الفاعلـة
ـم كانت قيمة
الحرض ّيـة املع ّقـدة ،ا ّتباعـاً ف ّعـاالً متّسـقاً .ومن َث َّ
الحـارضة يف املوضـع الـذي ُتط ّبـقُ فيـه املقاربـة أو العاملـة
ّ
املقاربـة املتكاملـة املتعـددة القطاعات يف السـياقات الحرض ّية
فيـه ،ال سـ ّيام السـلطات املحل ّيـة ،واملجتمـع املحلي املد ّين،
معرتفـ ًا برضورتهـا على الخصـوص .و َن ْذ ُكـ ُر هاهنـا على سـبيل
ومـز ّودي الخدمـات ،واملنظمات الدوليـة ،إلـخ...
املثـالّ ،أن اللجنـة الدامئـة املشتركة بين الهيئـات تـويص يف
ً
َ
ً
مذ ّكرتهـا التوجيهيـة يف التنسـيق الحضريّ ّ
ْـم الجهـات
ع
د
ل
ة
وإراد
باملقاربـة،
م
االهتما
الزديـاد
ة
واسـتجاب
بـأن على أصحـاب
َ ِ
املصلحـة املعن ّيين يف ميـدان العمـل اإلنسـاين “ َدع َْـم تشـغيلِ الفاعلـة يف ميـدان العملي اإلنسـاين يف تطبيقهـا املقاربـة على
خصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا املعمول السـياقات الحرض ّيـة املع ّقـدة ،جمـع فريـق عمل املسـتوطنات
آل ّيـات التنسـيق ا ُمل ّ
َّ
ُ
َ
َ
ـج أكثر من
بهـا يف مسـتوى املدينـة أو مسـتوى البلد ّيـات أو يف املسـتو َيني الحرض ّيـة وحلـل أكثر مـن  30دراسـة حالـة .و ُي َعالِ ُ
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ـث دراسـات الحالـة هـذه رصاحـ ًة آثـا َر التَّهجير يف املـدن
ُ�ث ْل ِ
والبلـدات ،و ُيحـ ِّد ُد كيـف ه ّيـأت مختلف املنظامت اسـتجابتها،
يف ٍّ
كل مـن السـياق اإلنسـا ّين واإلمنـا ّيئ ،ويغلـب يف ذلـك االبتدا ُء
وس ُـع نطـاق املعالجة
مبعالجـة الحاجـات يف
قطـاع واحـد ،ثـم ُي َّ
ٍ
خصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا ،يف مناطقَ
لتصير مقاربـ ًة ُم ّ
5
ُم ِّيزَت مبواطـن َض ْعفها.
ومـن خلال دراسـات الحالـة هـذهَ ،بـ َر َز عـددٌ مـن املالحظـات
والفوائـد املحتملـة مـن تطبيـق املقاربـة على سـياقات التَّهجري
الحرضيّ .

َ
ات للوصول إىل مقاربة مشرتكة
إنشا ُء ّ
منص ٍ

خصصة ِّ
لـكل منطق ٍة عىل
مـن املألـوف عنـد تطبيـق املقاربـة ا ُمل ّ
‘منصـة’ تجمـع بين رضوب الجهـات الفاعلـة
ِح َد ِتهـا أن ُتنشـأَ ّ
ليتّفقـوا على تنفيـذ اسـتجابة جامع ّيـة .وتجمـع هـذه املنصات
الجهـات الفاعلـة العاملـة يف قطاعـات مختلفـة (كاإليـواء،
وسـ ُبل املعـاش ،إلـخ )...مـن
والحاميـة ،والرعايـة الصح ّيـةُ ،
الجهـات الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـا ّين واإلمنـا ّيئ ،الوطن ّيـة
والج ْم ُـع مـن هـذه األخرية
والدول ّيـة ،ومـن السـلطات املحل ّيـةّ ،
ٌ
آخـذ يف التزايـد .و ُت ُ
عين هـذه املنصـات على تعزيـز املقاربـة
ً
َ
ـتفيدُ
منـه التخطيـط)،
ـم مشترك أوال ( َي ْس
املشتركة بإنشـاء ف ْه ٍ
ورؤيـ ٍة مشتركة ثانيـاً ،وهذا ُي ْف ِضي إىل مجموعة مـن األولو ّيات
ّ
حتاجـة.
املشتركة التـي تقصـد إىل
السـكان يف املناطـق ا ُمل َ
خصصـة
ومـن األمثلـة البـارزة يف
التطبيـقَ ،ت ْطبيـقُ املقاربـة ا ُمل ّ
ِ
ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا يف الرقـة ،يف املنطقـة الشمال ّية
ّ
ْـم السـكان املترضريـن ،أجـرت
الرشق ّيـة مـن سـورية .فل َدع ِ
خصصة
مبـادرة ِريتـش ( 6)REACHسلسـل ًة مـن التقديـرات ا ُمل ّ
ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا ،وتشـاركت يف ذلـك هـي ومنتـدى
املنظمات غير الحكوميـة يف املنطقـة الشمال ّية الرشق ّيـة يف
سـورية .وقدّ مـت التقديـرات بين يديهـا نظـرة عا ّمة شـاملة يف
املدينـة ،واسـت ُْك ِم َل ْت بتقديـرات ُمح َك َمـة عىل مسـتوى األحياء،
ومنهـا َج ْمـع معلومـات حـاالت العـودة ،والسـكان ،والحاجات،
والوصـول إىل مـا هـو ُمه ّي ٌأ ،إضاف ًة إىل الخدمـات والبنية التحت ّية
(واألرضار التـي لَ ِح َقتْهـا)ُ .ث َّم خلصت نتائـج التقديرات املتعددة
القطاعـات إىل إفـاد ِة أولو ّيـات االسـتجابة ،وذلـك بتنسـيق مـن
منتـدى املنظامت غير الحكوميـة يف املنطقة الشمال ّية الرشق ّية
يف سـورية باملشـاركة مـع رؤسـاء قطـاع نظـام املجموعـات.
َ
ليشـمل ِعدّ ًة من البلدات واملدن يف سـورية.
وبعدُ ُ ،و ِّس َـع ذلك
املهجرون ُمشـتّ تني ،ويف املجتمعات
وأ ّمـا يف العـراق ،حيث ُي ِق ُ
يم َّ
ٌ
سلسـلة مـن مراكـز املـوارد
نشـئَت
املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة ،فقـد ُأ ِ
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املحل ّيـة ،فكانـت مراك َز إعانـ ٍة مجتمع ّية يف املحافظات الرئيسـة
التـي عـاد إليهـا العائـدون ،ومنهـا األنبـار ،وديـاال ،وكركـوك،
ونينـوى ،وصلاح الديـن .ف َي ّسرت مراكـز املـوارد املحل ّيـة هـذه
إيصـال الخدمـات مـن خلال تزويـد النـاس باملعلومـات،
وإحالتهـم إىل مـز ّودي الخدمات ،وإرشاكهـم مجتمعياً ،فقصدت
بذلـك إىل الحاجـات املجتمع ّيـة بالجملـة ،بـدالً مـن الحاجـات
التـي تسـتند إىل حالـة التَّهجير أو التـي أنشـأتها القطاعـات
التـي تعمـل معزولـ ًة 7.و ُت َّ ُ
عين أولو ّيـات مراكـز املـوارد املحل ّيـة
ِّ
ـص لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا،
مـن خلال تقديـ ٍر شـاملٍ ُم ّ
خص ٍ
يقتضي مـن الجهـات الفاعلـة العاملـة ْأن تتعـاون على ترتيـب
ُّ
تدخالتهـا القصيرة األمد واملتوسـطة األمد عىل حسـب األولو ّية
ّ
قطاعـات ِعـدّ ة .و ُينفـذ إطـار التنسـيق هـذا مبشـارك ِة املركـز
يف
ٍ
املشترك للتنسـيق والرصـد يف الحكومـة العراق ّيـة.
وقـد ُط ّبقـت مقاربة األحياء أيضاً إلفادة اسـتجابة مـا بعد الهزّة
حـي رافين
األرض ّيـة سـنة َ ،2010ط ّبقهـا عـددٌ مـن الشركاء يف ّ
فص ِّم َمـت هنـاكَ
ُبنْتـاد يف العاصمـة الهاييت ّيـة بور-أو-برانـسُ .
األساسـية عند
منصة كايت لالسـتجابة لقضاء الحاجات اإلنسـان ّية
ّ
ّ
الهـزة األرض ّية ،وذلـك بتهيئة أحيا ٍء
األرس النّازحـة
املتضررة من ّ
حتـاج إليهـا يف
آمنـة صالحـة للسـكن ،وإنشـاء الظـروف التـي ُي ُ
تحسين الخدمـات الرضور ّيـة .ومن أعمال االنتعاش بعـ َد الهزّة
جتمعـي ،وإقامة الحاميـة ،والرعاية الصح ّية،
الح ْش ُـد ا ُمل
األرض ّية َ
ّ
والتخطيـط للمسـتوطنات ،واملـآوي ،وتهيئـة امليـاه والصرف
الصحـة العا ّمة.
الصحـي وتدابير ِحفـظ ّ
ّ
و ُت ْل ِقـي هـذه األمثلـة الضـو َء عىل القيمـة املضافـة املحتملة من
هـذه املقاربـة يف األزمـات اإلنسـان ّية التـي تقـع يف السـياقات
الحرض ّيـة املع ّقـدة .ولكـنّ الواقـع ّأن املقاربـة ال مكان مناسـب
لهـا -عندمـا ينظـر إليهـا أ ّول نظـرة -يف بنيـان تنسـيق العمـل
اإلنسـا ّين القيـايس ُ
وطـرق عملـه ،ولهـذا األمـر فوائـد مـن وجـ ٍه
وتحدّ يـات مـن وجـ ٍه آخـر .فعلى سـبيل املثال ،ملّـا كانـت ِف َرقُ
خصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا أو ِفـ َر ُق
العمـل الحضريّ ا ُمل ّ
العمـل الحضريّ املتعددة القطاعـات غري ملزمة بالضرورة بأيّ
قـرار لتفعيـل أو تعطيـل املجموعـات الفرديـة أو القطاعـات،
أمكـنَ أن يكـون لهـا إسـهام ذو شـأنٍ  ،يف االنتقـال البعيـد األمد
إىل تحقيـق االنتعـاش واالسـتقرار .وفـوق ذلـك ،ميكـن َ
إنشـا ُء
عم
منصـ ٍة تنسـيق ّية ،متعددة القطاعـاتُ ،م َحدد ٍة جغرافيـاً ،فتَدْ ُ
ّ
البنـى اإلدار ّيـة يف املدينـة َدع ً
ْما ف ّعـاالً .هـذا مـن جهـة ،ولكـنْ
مـن جهـة أخرىَ ،ت ِجـدُ يف كث ٍري من األحيـان قيوداً تق ِّيـدُ التزويد
خصصة
باملـوارد وتق ِّي ُـد االسـتدامة .فنظـراً إىل ّأن هـذه البنـى ا ُمل ّ
ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا غير مألوفـ ٍة َب ْعـدُ  ،وال هي جـز ٌء من
ّ
عـب التـز ّود باملـوارد املال ّيـة
بنيـة تنسـيق العمـل اإلنسـاينَ ،ي ْص ُ
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ـم
واإلنسـان ّية التـي ُي ْح ُ
ْـم هـذه البنـى ،ومـن َث َّ
تـاج إليهـا يف َدع ِ
مبرشوع محـ ّدد (أمده
بزمـن ،ومرتبطـ ًة
حـدد ًة
تكـون يف األكثر ُم ّ
ٍ
ٍ
قص ٌري غالباً).
وعلى ال َرغـم ّ
املنصات
مم تق ّدم ،ليـس بالرضورة أن تعمل هـذه ّ
ّ
منعزلـ ًة عـن بنية تنسـيق العمل اإلنسـاين القامئة ،وعلى اآلل ّيات
ٌ
أمثلـةُ ،ت ّبي كيـف هُ ِّيأت
التـي تقودهـا القطاعـات واملجموعات
لتصير مثلهـا مثـل هـذه املقاربـة .فقـد حـدث ذلك يف مقديشـو
بالصومـال ،عنـد تأسـيس النظـام الثلا ّيث املجموعـات .ويف هـذه
الحالـة ،ن ّفـذ فريـق مـن  14رشيـكاً من قطاعـات اإليـواء ،واملياه
الصحـة العا ّمـة ،والرعايـة
الصحـي وتدابير ِحفـظ
والصرف
ّ
ّ
موضـع عُ ِّ َ
ين أ ّنـه أكثر املواضـع
الصح ّيـة ،ن ّفـ َذ  16مرشوعـاً يف
ٍ
كثافـ ًة مـن حيـث عـدد النّازحين داخليـاً فيـه .وقـد ُق ِصـ َد بهذه
نسـقة إىل تحسين حامية ّ
السـكان يف األماكن املقصود
املبادرة ا ُمل ّ
إليهـا ،وذلـك مـن خلال تحسين تخطيـط املسـتوطنات وإيصال
أنشـئَ َف ْه ٌـم
الخدمـات املتكاملـة مـن قطاعـات ِعـدّة .ومـا ْإن ِ
ٌ
مشترك وإطـار عملٍ للتنسـيقُ ،و ِّسـع النظام الثلايث املجموعات،
َ
فشـ َم َل الهمـوم التعليم ّية والحامئ ّية التـي عند كث ٍري من الرشكاء.
قـت مختلـف الهيئـات املقاربـ َة ُ
وإذ قـد ط ّب ْ
بطـ ُرق مختلفـة،
َ
ملنتديـات
التأسـيس
ـم شـأنِ
ٍ
أبـرزت دراسـات الحالـة هـذه ِعظ َ
ِ
ـم مشترك و ُر ْؤيـ ٍة مشتركة.
َت ْج َم ُـع الجهـات الفاعلـة إلنشـا ِء َف ْه ٍ

االجتامعي
تحسني التّامسك
ّ

وقـد حـ ّد َد عـددٌ مـن دراسـات الحالـة كيـف ّأن املقاربـات
املخصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا ُتسـتَع َم ُل لتقليـل التو ُّتـر
ّ
االجتامعـي.
وإحيـاء املسـاواة املعدومـة وتحسين التّامسـك
ّ
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أعاملهـا إصلاح البنيـة التحتيـة املجتمع ّية أو تحديثها ،وتحسين
إيصـال الخدمـات إىل ِّ
تاجـة إىل ذلـك،
كل الشـوارع واملبـاين ا ُمل ْح َ
أهـم مـا بـادرت إليـه
ْـم فـرادى األرس .ومـن بين ّ
هـذا مـع َدع ِ
ّ
ُ
تأليـف لجـانٍ يف األحيـاء لتوعية النّاس يف املسـائل
املنظمـة هـو
َ
ُّ
املجتمعـي والطـرق املمكـن
ـم مصـادر التوتـر
ّ
الحامئ ّيـة ،ولف ْه ِ
أخذهـا ملعالجة هـذا التو ُّتر.
املخصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا أيضـاً،
ومـن املقاربـات
ّ
املقاربـة التـي ن ّفذهـا برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات
البرشيـة يف عـد ٍد مـن املـدن بأفغانسـتان لكي يعالـج حاجـات
مع ّينـة للمجتمعـات املحل ّيـة الحرض ّيـة التـي تشـتمل على
عـد ٍد عظيـم مـن النَّازحين داخليـاً وللمسـتضعفني مـن أهـايل
املجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة .ولقـد حـ ّد َد هـذا الربنامـج ،الذي
أصبـح معروفـاً محل ّيا باسـم ‘عمل ّيـة الناس’ ،األولو ّيات املشتركة
عنـد ِّ
رسحين،
كل الفئـات السـ ّكان ّية :العائديـن ،واملقاتلين ا ُمل ّ
والنَّازحين داخليـ ًا ،واألرس الخفيضـة الدّخـل ،يف  145مجتمعـاً
محل ّيـاً.

ما الخطوة التالية؟

ال ُت ِّ ُ
بين األمثلـة املذكـورة آنفـ ًا إال بعض الفوائـد املمكن حصولها
ِّ
املخصصـة لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا على
بتطبيـق املقاربـة
ّ
سـياقات التَّهجير الحضريّ  .إ ّال أننـا مـع دخولنـا سـنة ،2020
وعلى الرغـم مـن االهتمام املتزايـد بف ّعال ّيـة هـذه املقاربـة
املخصصـة
وتزايـد األدلـة على ذلـك ،مـا يـزال تطبيـق املقاربـة
ّ
ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا يف هـذه السـياقات تطبيقـاً تدريج ّياً،
َ
ْ
ُ
ُ
ْـم فـر ٍد أو هيئـ ٍة أو عمـلٍ
مـع أمثلـ ٍة َيكثر أن تكـون نتيجـة َدع ِ
هيئات ،و َي ْك ُ ُ
ثر أن َّ
مشترك بينَ
تظل يف حدود مـدة زمن ّية قصرية
ٍ
ٍ
يحدُّ هـا مشروع ما.

ٌ
مواطن ّ
عـف يف لبنان،
مدينة شـديد ُة
فهـذه طرابلـس ،وهـي
الض ِ
ِ
الجئ يف مركزها الحضريّ املكتظّ
ُتض ّي ُ
َ
ـف على التقديـر  72ألـف ٍ
ّ
ً
بالسـ ّكان .وملـا كان مـا يف أكثر أحيائهـا فقرا مـن املرافـق العا ّمة
الصحـة العا ّمة واملسـاكن
غير ٍ
كاف ،ومـا فيهـا من مرافـق ِحفظ ّ
ـكالت عظيم ًة
واف ،أثـارت ظـروف العيـش يف طرابلـس ُم ْش ٍ
غير ٍ
يف وجـه الالجئين السـور ّيني واملجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة على
السـواء .فأتـت منظمـة ِكير الدول ّيـة مـن خلال فرعهـا يف لبنـان
ّ
( ،)CARE International Lebanonوأقـ ّرت بالحاجـات
االجتامعـي،
الرضور ّيـة املرتابطـة وبالحاجـة إىل تقويـة التّامسـك
ّ
مخصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا لتحسين
فط ّبقـت مقاربـ ًة ّ
ظـروف معيشـة الالجئني واملجتمعـات املحل ّية ا ُملض ّيفـة ،مع َرك ِزْ
الصحـي وتدابير ِحفظ الخالصة
هـم املقاربـة يف اإليـواء وامليـاه والصرف
ّ
ّ
كم َ
ـل هـذه املقاربـة بنيـ َة العمـل اإلنسـاينّ
ُ
الصحـة العا ّمـة ،وتعزيـز اإلدارة املجتمع ّيـة .ور ّكـزت منظمـة ِكري ميكـن أن ت ِ
ّ
َ
سـتعمل حيـث يكـون نظـام
ـب طرابلـس ،ومـن الراهنـة وأن ُتسـا ِي َرها ،وأن ُت
على أحيـا ٍء مع ّينـ ٍة مبواطـن َض ْعفهـا يف َق ْل ِ
املخصصة ِّ
لـكل منطق ٍة
وإذ قـد قيـل مـا قيل ،ليسـت املقاربـات
ّ
على ِح َد ِتهـا دوا ًء عامل ّيـاً ِّ
لـكل داء ،وقـد تكون قابلـ ًة للتطبيق يف
ظـروف وغير قابلـة للتطبيـق يف ظـروف (كالسـياقات الرسيعـة
ٍ
التغير أو يف أماكـن ُّ
تقـل فيها الخربة املحل ّيـة والدول ّية) .ولكنّ يف
ُّ
تصيير هـذه املقاربـة أدا ًة أخـرى مـن مجموعـة أدوات الجهات
الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـا ّين واإلمنـا ّيئ مز ّيـة عظيمـة ،إذ
ُت ّكنهـا مـن زيـادة العمل مبشـارك ِة السـلطات يف املدينـة ،ل ّدع ِْم
املهجريـن واملجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة املسـتضعفة ،يف املدن
َّ
والبلدات.
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ٌ
ُعم َلت يف
املجموعـات غير فاعـلٍ  ،وهـي
مفيـدة إن اسـت ِ
سـياقات االنتعـاش البعيـد األمـد أو األزمـات التـي يطـول مدير برامج املناطق الحرض ّية واملستوطنات ،يف مبادرات إمباكت
أمدهـا أو يف ِكال األمريـن ،أو يف الطـوارئ الناشـئة (وذلـك www.impact-initiatives.org
منصـ ًة إلجـراء تقديـ ٍر متعـدد القطاعـات يف ِّ
كل
بتهيي ِئهـا ّ
سـياق).
محمد حلمي MHilmi@interaction.org
ني ،يف سياسات العمل اإلنسا ّين
رئيس
ِّ
ُم ِّ
نسقٌ ٌ
ومتخص ٌص ِت ْق ّ
وسنَنهّ ،
فاملقاربـة ال تدعـو إىل معالجـة أو قضـاء ِّ
مبنظمة إنرت أكشن www.interaction.org
كل حاجـات ُ
ُ
ّ
املتضررة .بـل هـي ميكـن أن ته ِّيـأ
املجتمعـات املحل ّيـة
ُ
عالـج حاجـات مع ّينة سييك هريانو seki.hirano@crs.org
إستراتيج ّي ًة شـاملة حيـث ميكـن أن ت َ
ني رئيس يف شؤون اإليواء واملستوطنات،
على حسـب األولو ّيـة ثـم ُيعالَ ُ
عاملي ِت ْق ٌّ
ـج غريهـا يف مراحـل تاليـةُ .م ْستشا ٌر ٌّ
ّ
مبنظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليك ّية www.crs.org
لسـياقات مع ّينـة .فأ ّمـا
وقـد ال يصلـح تطبيـق املقاربـة
ٍ
bit.ly/IASC-UrbanGuidanceNote-2018 .1
ً
خصصة ِّ
خصصة ِّ
لكل
حي عىل ِح َد ِته ،أو املقاربة ا ُمل ّ
العوامـل التـي تجعـل تطبيقهـا صالحـا فهي :وجـود الخربة  .2وتُع َر ُف أيضاً باسم املقاربة ا ُمل ّ
لكل ٍّ
اك املحل َّيينّ ،
املحل ّيـة والدول ّيـة ،والتوافـق واإلرش ُ
خصصة ِّ
وسـك ٌ
لكل مكانٍ عىل ِح َد ِته.
ان مستوطن ٍة عىل ِح َد ِتها ،أو املقاربة ا ُمل ّ
Sanderson D and Sitko P (2017) Urban area-based approaches in post- .3
مسـتق ُّرون نسـب ّياً غير ُمنْتقلين.
disaster contexts: Guidance note for Humanitarian Practitioners, IIED.
ِج ْمس ِشل james.schell@impact-initiatives.org

ّ
ومما يتحـدّ ى كثيراً مـن املنظمات التـي ُتط ِّب ُ
ـق املقاربـة
ِّ
إسـهامها يف إنشـا ِء
املخصصـة لـكل منطقـ ٍة على ِح َد ِتهـا
ّ
ُ
وتنفيـذ إستراتيج ّي ٍةَ ،م ْوضوعـ ٍة جامعيـاً ،بعيـدة األمـد ،قـد
َ
تفويضهـا أو خرب َتهـا ،أو ما عندها
ال تناسـب متـا َم املناسـبة
ثـم ال بـدّ مـن إستراتيج ّي ِة اسـتجاب ٍة َم ْوضوعـ ٍة
مـن مـواردّ .
جامع ّيـ ًا َت ْر ُصـدُ وتقـ ّو ُم مـا ُت ْسـ ِه ُم بـه الهيئـات املتعـددة يف
تحص ُل من
سـبيل التغيير ،فلا َتن ِْس ُ
ـب فـرادى الهيئات مـا ُي َّ
االسـتجابة إيل إسـهامها وحدهـا.

خصصة ِّ
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها يف سياقات ما بعد الكوارث :مذ ّكرة توجيه ّية
(املقاربات ا ُمل ّ
للمزاولني يف ميدان العمل اإلنسا ّين)
https://pubs.iied.org/pdfs/10825IIED.pdf
 .4هي اليو َم َ
داخل املجموعة العامل ّية املعن ّية بشؤون اإليواء.
USWG (2019) Area Based Approaches in Urban Settings: Compendium .5
of Case Studies
خصصة ِّ
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها يف الحرضُ :خالصَ ة دراسات الحالة)
(املقاربات ا ُمل ّ
bit.ly/USWG-ABA-compendium-2019
 .6وهي مبادرة مشرتكة ،وي َُشارك فيها مبادرات إمباكت (،)IMPACT Initiatives
ومنظمة أ ْك ِتد ( ،)ACTEDوالربنامج التشغييل للتطبيقات الساتل ّية (.)UNOSAT
CCCM (2019) CCCM Case Studies 2016–2019: Chapter 2 .7
(دراسات حالة من مجموعة تنسيق املخ ّيامت وإدارتها بني  2016و :2019الفصل الثاين)
https://cccmcluster.org/news/cccm-case-studies-2016-2019-chapter-2

ارب بها ِعد ٌَّة من أصحاب املصلحة التَّهج َري الحرضيَّ يف الصومال
املقاربة التي ُي َق ُ
وشزَان كريويب وأَ ْود غايل
محمد تاروري ولورا ِب ِن ِسن ِ

جاهدُ مدن الصومال يف التصدّي
للمطالب العاجلة واآلجلة التي أثارها النم ّو الس ّكا ّين الرسيع فيها و َم ْق َدمُ
ُت ِ
ِ
ٌ
الناس الفا ّرين من األزمات يف املناطق الريف ّية .وميكن أن ُتع َ
استجابة يتشارك فيها ِعد ٌّة من أصحاب
ني
ً
املصلحة املعن ّيني عىل معالجة التحدّيات التي تنشأ من ذلك معالجة مستدامة.
التقديـر .على ّأن النظـم الحرض ّيـة الضعيفـة غير قـادرة على
التصـدّي ملطالـب السـ ّكان الذين ال ُّ
ينفك عددهـم يزيد ،ويتع ّر ُض
ات
السـ ّكان املضيفـون والنَّازحـون معاً لخطـر اإلبعاد عن األساسـ ّي ِ
مـن بنيـ ٍة تحت ّيـة وخدمات.

يصـوغ التَّهجير اليـو َم املشـهد الحضريّ يف الصومـال ،و ُيسـ ِه ُم يف
التوس ِـع الحضريّ الرسيـع يف البلـد .وقـد انتقل كث ٌري مـن النَّازحني
ُّ
َ
يطلبـون املـأوى
داخليـاً مـن املناطـق الريف ّيـة إىل املـدُ نِ الر ِئيسـ ِة
والحاميـة واملعونـة اإلنسـان ّية .مثـال ذلـكّ :أن يف بيـدوة -وهـي
عاصمـة محافظـة بـاي جنـو ّيب غـر ّيب الصومـال -زا َد عـدد مواضـع
ً
النَّازحين داخليـ ًا مـن  70موضعـاً قبـل الجفـاف الـذي نـزل بالبلد وواجهـت الحكومـة يف الصومـال تحـ ّوالً
عظيما يف خلال السـنني
سـنة  ،2017إىل  435موضعـاً يف سـنة  1.2019وقـد تضاعـف عـدد األخيرة ،بتشـكيل الواليـات اال ّتحاد ّيـة ومـا صاحـب ذلـك مـن
سـ ّكان البلـد إجماالً يف خلال السـنتَني األخري َتين على حسـب زيـاد ٍة يف الحاجـات التنسـيق ّية .فقبـل هذا ،كانت آل ّيات التنسـيق
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املوجـودة موصولـ ًة يف أكرثهـا ببنيـان العمـل اإلنسـاين .وب ّينت و ِم ْث ُ
ـل هـذا التعـاون يف إخراج األد ّلة واسـتعاملها ٌ
حاسـم
عامل
ٌ
متفـق عليـه لألحـداث،
وصـف
دراسـات وتقوميـات ِعـدّ ة الحاجـ َة إىل االسـتثامر يف التنسـيق مـن عوامـل النجـاح يف إنشـاء
ٍ
ٍ
والتخطيـط ا ُمل َقادَيـن محل ّيـاً و ّد ْع ِمهما ،ملعالجـة آثـار النُّـزوح ثـم مقاربـ ٍة تخطيط ّيـة متامسـكة مـع السـلطات ،ويف الوقـت
وإلعانـة املـدن الصومال ّيـة على التصـدّ ي لهـذه اآلثـار.
نفسـه بنـاء املسـاءلة.
جاح التخطيط والتنسـيق ا ُملتشـا َر ُك فيهما ُم ْعت ِمدٌ
ومـع ذلكَ ،ن ُ
َ
على قـدرة البلد ّيـات على قـ ْو ِد ِعـدّ ٍة مـن أصحـاب املصلحـة
َ
زمـام أمرهـم ِب َيـ ِد
يكـون
املعن ّيين والتنسـيق بينهـم ،ال ْأن
ُ
نظـام املعونـة الدول ّيـة فقـط .ولبنا ِء القـدرة و َدع ِْم السـلطات
املحل ّيـة يف إنشـاء إستراتيج ّيات وخطـط حرض ّيـة ،عملـت
األمـم املتحـدة مـع املنظمات غير الحكوميـة على مسـاعدة
الحكومـة على تأليـف مجموعـ ِة عمـلٍ إليجـاد حلـول تقن ّيـة
دامئـة يف بيـدوة وكيسمايو ،و َو ْحـد ٍة إليجاد الحلـول الدامئة يف
مقديشـو .وأنشـأت الحكومـة اال ّتحاد ّية يف الصومـال منذ عه ٍد
قريـب أمانـ ًة للحلـول الدامئـة يف أكتوبر/ترشيـن األول .2019
ٍ
وهـذه أ ّو ُل مـ ّر ٍة ُت َ
نش ُـأ يف الصومال محافل تنسـيق ّية مسـتدامة
يف مسـتو َيي املقاطعـات والبلد ّيـات ،و ُي ُ
ضـاف إىل ذلـك أ ّنـه
ّ
ْـم هـذه املحافـل بتمويـلٍ متعـدد السـنني اتحـدت
مـع ّدع ِ
ـع مالـ ِه وزارة التنميـة الدوليـة باململكة املتحـدة واال ّتحاد
َ
لج ْم ِ
األورو ّيب والوكالـة الدمناركيـة للتنميـة الدولية ،فمـن ا ُمل ْح ِف ِز ّأن
مختلـف الجهـات املانحـة والجهـات الفاعلـة أجمعـت على
نشـئَ ّ
كل
بنيـة الحاجـات التنسـيق ّية نفسـها (بـدالً مـن أن ُت ِ
جهـة فاعلـة أو مانحـة على ِح َد ِتهـا بنيتهـا التنسـيق ّية).
وترمـي آل ّيـات التنسـيق املحل ّيـة هـذه إىل أن يكـون لهـا
عريـض يف تحويـل االسـتجابات الحرض ّيـة؛ أي أن ُتك ِم َ
ٌ
ـل
تأثير
ٌ
ّ
منسـق ٍة متعـد ِدة أصحاب
مجموعـات العمل اإلنسـاين مبقارب ٍة ّ
وهيئـات العمـل
املصلحـة املعن ّيينَ ،ت ْج َم ُـع املخططينَ ،
ِ
اإلنسـا ّين ،وغريهـا مـن الجهـات الفاعلـة يف إيجـاد الحلـول
الصمـود ،وتعزيـز قـدرة الدولة ،تحـت ِمظ ّلة
الدامئـة ،وتقويـة ُّ
قيـادة السـلطات املحل ّيـة .وتقتضي هـذه املقاربـة االسـتثامر
يف قـدرات السـلطات املحل ّيـة ،بـل فيهـا ويف قـدرات الجهـات
الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـاين ،وذلك للتعامل مـع أحوالٍ
تنمويـة وسياسـية ،والحفـاظ يف الوقـت نفسـه على اسـتجاب ٍة
إنسـان ّية قامئـ ٍة على مبـادئ.

َ
هنـاك تحدّ يات كثيرة .إذ
نجـ َز مـن تقـدُّ ٍم ،مـا تـزال
ومـع مـا ُأ ِ
طبقات
يعتمـد تحقيـق الحلول الدامئة عىل أن يكـون ملختلف
ِ
الحكومـة مـا يكفـي مـن القـدرة واإلرادة واملـوارد ،وهـذا أمر
صعـب يف سـياقٍ مـا تـزال الدولة فيه ناميـ ًة .وتحتـاج الجهات
الفاعلـة إىل إنشـاء خطـط لتنميـة القـدرات ،تكـون واقع ّيـ ًة،
ّ
األقـل،
ـع عليهـا بالتأييـد ،متتـدُّ عـدّ َة سـنني يف
ومحل ّيـة ،و ُيج َم ُ
و َت ْشـت ِم ُل على أد ّلـة ومعالِـم مخصوصـة ألغـراض ال ّرصـد،
و ُت َشـا ِر ُك السـلطات املحل ّيـة ،وتبدأ املشـاركة من مرحلـة َو ْض ِع
ِّ
برنامـج جديـد.
كل
ٍ

َّخطيط
تكامل االستجابات من خالل الت
ِ
خص ِص ِّ
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها
ا ُمل ّ

أغلـب النـاس النَّازحين يف السـياقات الحرض ّيـة
نظـراً إىل ّأن
َ
َ
الحض ،صارت
يواجهـون تحدّ ٍ
يـات تشـبه التـي يواجهها فقـراء َ
الربامـج التقليد ّيـة القامئـة على القطاعـات التـي تسـتهدف
األفـراد على حسـب ‘صفـة’ النُّـزوح – غير مناسـبة .ففـي
آخـر سـنة  ،2017وضعـت األمـم املتحـدة واملنظمات غير
الحكوميـة يف الصومـال مجموعـة مـن مبـادئ الربمجـة ،لكي
خصص ٍة ِّ
لـكل منطق ٍة عىل
ُتـ ْر ِس االنتقـال إىل
برمجـة متكامل ٍة ُم ّ
ٍ
ُ
ٍّ
ِح َد ِتهـا ،ملعالجـة حاجـات كل من املجتمعـات املحل ّية املض ّيفة
والنّازحـة .فأ ّقـرت الحكومة اال ّتحاد ّيـة الصومال ّية هذه املبادئ
ّ 3
ٌ
حسـنة ينبغـي ا ّتباعهـا يف البلـد كلـه.
مـن حيـث هـي ُسـنَنٌ

الـج النُّـزوح
و ُي َ
قصـدُ بهـذه املبـادئ إىل ضمان مقاربـ ٍة ُت َع ُ
نسـق ًة بين الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين
معالجـ ًة ُم ّ
واملجـال التنمـوي ومجـال إحلال السلام (أي مـا ُيعـ َر ُف بــ
‘الرابطـة الثالثيـة’) .وقـد ُألِّ َ
ـف عددٌ مـن اال ّتحـادات املتعددة
ْ
السـنني والقطاعـات (كمشـاريع برنامـج ِري-إن ِتـغ (–RE
 )INTEGالـذي يتبـع اال ّتحـاد األورويبّ ،وا ّتحـاد الحلـولِ بين
وزارة التنميـة الدوليـة باململكـة املتحـدة ومنظمـة دَنـ ِوداغ
( ،)Danwadaagوبرنامـج الحلـول الدامئـة مـن الوكالـة
تيـح مجموعـات العمـل على إيجـاد حلـول دامئـة الدمناركيـة للتنميـة الدوليـةُ ،)4
فط ّبقـت مبادئ الربمجـة عمل ّياً
هـذا ،و ُت ُ
ُ
ُ
ٌ
ُ
التعـاون املتزايـد.
يين أوجـ ِه التـآز ِر وقـ ِّويَ
ُ
ُ
للتحـاو ِر والنّقـاش ،وهـو مـكان رضوريٌّ ل َت ْع ِ
ْـم القيـادة الحكوم ّيـة .نعـم ،تختلـف الجهـات الفاعلـة
و َدع ِ
ُ
َ
منسـقة قـام بهـا
الغـرض أ ّنهـا مـن خالل ومـن الحـاالت املثيرة للنظـر
وتختلـف مصالحهـا وأهدافهـا ،ولكـنّ
حالـة مقاربـ ٍة ّ
2
ـم البنـك الـدو ّيل ،وبرنامـج برنامـج ِري-إ ْن ِتـغ ،ومنظمـة دَنـ ِوداغ،
قيامهـا بأعمالٍ
ٍ
متشـارك فيهـا  ،تقـدر على الوصـول إىل َف ْه ِ
ْـم إدار ِة محافظـة بنـا ِدر ،حيـث يقـع على املجتمعـات
ُمج َم ٍ
ـع عليـه وإىل ا ّتفـاقٍ على موضـع االسـتثامر وكيف ّيتـ ِه .ل َدع ِ
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املحل ّيـة تحدّ يـات لها صلة باألرايض ،كاإلخلاء القرسيّ  ،وارتفاع
تحسـن البنية التحت ّيـة والخدمات)،
أسـعار األرايض (مـن ج ّرا ِء ُّ
والخلـل يف مسـتوى البلد ّيـات يف قدرتهـا على معالجـة هـذه
املسـائل .و َن ْذ ُكـ ُر هاهنـا على سـبيل املثـالّ ،أن البنـك الـدو ّيل
ـم خريطـة ِّ
لـكل مسـتوطنات النَّازحين داخليـاً يف
ينـوي َر ْس َ
َ
املناطـق الداخلـة تحـت نطـاق مرشوعـه ،وت ْحديـ َد األرايض
العا ّمـة ا ُمله ّيـأة إلعـادة التوطين ،والنّظـ َر يف خيـارات إعانـة
خصصـة ِّ
لـكل منطقـ ٍة عىل
اإليجـار .وهـذا ك ُّلـه بدايـة خطـة ُم ّ
رئيسـ ٍة تشـارك يف إعانة املدن
ِح َد ِتهـا ،تنظـر إىل خمسـة أبعا ٍد َ
على تحسين أدائهـا :ف ُبعـدٌ مـكا ّين (أي التخطيـط الحضريّ )،
وبُعـدٌ مـادّي (أي البنيـة التحت ّيـة والخدمات) ،وبُعـدٌ اقتصاديّ
(أي إيجـاد فـرص العمـل والوصـول إىل التوظيـف) ،وبُعـدٌ
االجتامعـي)،
االجتامعـي واالندمـاج
اجتامعـي (أي التامسـك
ّ
ّ
ّ
سي (أي القـدرة واملسـاءلة).
وبُعـدٌ ّ
مؤس ّ
خصصـة ِّ
لـكل منطق ٍة على ِح َد ِتها
فتعتمـد املقاربـة الف ّعالـة ا ُمل ّ
على التكامل والتنسـيق مـع الجهات الفاعلة األخـرى والربامج
الجاريـة يف املنطقـة الجغرافيـة التـي ُتط ّبـق فيهـا املقاربة .وال
ُ
معالجـة ِّ
كل الحاجات ومواطن
برنامج على ِح َد ِت ِه
يتعين على
ّ
ٍ
املهـم أن
الضعـف يف املنطقـة التـي ُين ّف ُـذ فيهـا ،ولكـنْ مـن
ّ
ُّ
والتدخلات املوجودة
يكـون القامئـون عليه مدركين للتخطيط
ً
ُ
ْ
مواضع الخلـل .ف َو ْصل َوض ِع
أصلا يف املناطـق نفسـها ،ل ُيع ِّينـوا
َ
أمـر رضوريّ .
الربامـج بخطـط التنميـة يف املنطقة ٌ

الت َّش ُ
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ثـم ،يكـون التشـارك واالندمـاج والوضـوح أمـوراً رضور ّيـة.
ومـن َّ
وفيما يلي مثالَين مـن هـذه األمـور ُج ّربـا يف أماكـن محـددة ثـم
اختالف
ُو ِّسـعا إىل غريهـا ،و ُك ِّيفا عىل حسـب الرضورة اعتماداً عىل
ِ
ومواطـن َض ْعفهـا وقدرا ِتها:
تجـارب املجتمعـات املحل ّيـة النَّازحـة
ِ
املجتمعي يف كيسمايو وبيدوة باالسـتفادة
ُو ِضعـت خطط للعمل
ّ
مـن منـوذج ِمدنيمـو (ومعناه ‘ال َو ْحـدَة’) وهو منـوذج يتبع برنامج
األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة واملنظمة الدوليـة للهجرة،
فأبـر َز ذلـك الحاجات التي ع ّينهـا النَّازحون واملجتمعـات ا ُملض ّيفة.
َـم ا ّتحـاد دَنـ ِوداغ
وبنـا ًء عليهـا وعلى غريهـا مـن الخطـطَ ،دع َ
للحلـول ( )Danwadaag Solutions Consortiumبلد ّيـات
كيسمايو وبيـدوة يف إدمـاج هـذه الخطـط التـي على مسـتوى
ّ
متكاملـة على مسـتوى املقاطعـات.
خطـط
املجتمـع
ٍ
املحلي يف ٍ
ولقـد أتـت منصـة املسـاءلة االجتامع ّيـة املشتركة
)(The Common Social Accountability Platform
مؤسسـة أصـوات إفريقيـا (Africa’s Voices
التـي أنشـأتها ّ
) Foundationوأطلقتهـا مبشـاركة أمانـة الحلـول الدامئـة وإدارة
وج ْم ِع الرأي
محافظـة بنـا ِدر 5،فاسـتعملت اإلذاعة إلقامة التحـاور َ
العـا ّم يف مسـائل لهـا صلـة بالحلـول الدامئـة ،وفعـل القامئون عىل
مناقشـات إذاع ّية يسـوقها املواطنون بالرسـائل
املنصة ذلك بإجرا ِء
ٍ
ّ
َ
املنصـة اإلذاع ّيـة
صحيـح ّأن
الهاتف ّيـة القصيرة.
املثـال األ ّو َل لهـذه ّ
ٌ
اقتصر على مقديشـو ،ولكنّـه ي ُقـو ُم مقـا َم مقاربـ ٍة ُي ْر َجـى خريهـا
َ
يف زيـادة املسـاءلة عـن املجتمعـات املحل ّيـة املتأ ّثرة بالنُّـزوح .ويف
خلال أسـابيع التجريـب األربعة ،أرسـل  3267من النـاس 14391
مشـاركات
كثير منهـم
ٍ
مـن الرسـائل الهاتف ّيـة القصيرة ،فشـارك ٌ
ِعـدّة .وكانـت نسـبة النَّازحين مـن بين املشـاركني  ،%51.2وهـذا
يشير إىل ّأن القنـا َة َي ِس ٌير وصـول الجامعات النَّازحـة إليها كام هو
وص ُ
املنسـق
ول السـ ّكان ا ُملض ّيفني إليها .ويك ّر ُر اليو َم
ُ
َي ِس ٌير ُ
مكتب ّ
َ
ْ
وع يف بيـدوة وبوساسـو.
املقيـم لألمـم املتحـدة إجـرا َء هـذا املشر ِ

ُّ
لـح يف
ير عـدد النَّازحين داخليـاً املتزايـد أسـئل ًة
تظـل ُت ُّ
و ُي ِث ُ
ً
ح َّقـي االندمـاج واملواطنـة .فأكثر النَّازحين داخليـا فقـراء،
خفيضـو املركـز ،مـن املجتمعـات املحل ّيـة الزراع ّيـة يف جنـو ّيب
الصومـال ،كقبيلـة ديجيل-مرييفـل والبانت ِو ّيين الصومال ّيين.
غير وصولهـم بأعـداد عظيمـة إىل مسـتوطنات النَّازحين
و ُي ِّ ُ
ّ
أصلا يف املناطـق الحرض ّية الرتكيب َة ّ
املكتظـة ً
داخليـاً
السـكان ّية
السـن َِن الحسـنة الناشـئة ل َدعْـم االندماج
يف هـذه املـدن عىل وجـو ٍه تتحدّ ى املزا ِع َـم القبل ّيـة اإلقصائ ّية .و ُي ِش ُير تحليـل أمثل ٍة من ُّ
ٌ
إذ ُ
حضـو ُر النَّازحين داخليـاً ُم
حتمـل عمومـاً عنـد املجتمعـات املَ ُقـو ُد مجتمع ّيـاً يف مسـتوى البلد ّيـات إىل ما ييل:
ُ
ّ
فس ذلـك –بعض التفسير– أنهم جامعة
املحل ّيـة املض ّيفـة ،و ُي ّ
ـع معلومـات عـن البنـى املجتمع ّيـة َج ْمعـاً
ينبغـي َج ْم ُ
ٌ
مفيـدة ل َكـ ْونِ عاملتهـم رخيصـة ،غير أ ّنهـم يعاملـون معاملة
ُّ
ُّ
التدخلات
التدخلات .وينبغـي أن ُتبنَـى
شـام ًال ،يف أ ّول
ّ
ضيـوف قليلي الحقـوق .وهـذا الخطـاب اإلقصـايئ هـو مـن
ٍ
على املجموعـات والخطـط القامئـة ،فت َِص َ
ـل املجموعـات
أكثر القضايـا خطـور ًة وتعقيـداً يف الصومـال اليـو َم ،وال سـ ّيام
املجتمع ّيـة والخطـط بغريهـا مـن أعمال التخطيـط ،يف
ّأن هـؤالء النَّازحين داخليـ ًا يحتمـل أن يصيروا مقيمينَ دامئني
مسـتويات منهـا مسـتوى املقاطعـات والبلد ّيـات (على
ٍ
يف املـدن التـي تهيمـن عليهـا قبائـل مع ّينـة .ومـن أصعـب
َ
ال ّرغـم مـن أ ّنـه ينبغـي االعتراف ّ
االشتراك مـع
بـأن
االجتامعـي بين نازحـي
التحدّ يـات كيف ّيـة تعزيـز التامسـك
ّ
أمـر فيـ ِه
مسـؤولني يف مسـتوى املقاطعـات والبلد ّيـات ٌ
سياسـياً
الحضر واملجتمعـات ا ُملض ّيفة يف سـياقٍ حالٍ ُمتَخلخلٍ
ّ
تحـدٍّ) .وينبغـي معالجـة ِّ
نقـص بتمثيل النـاس ،ولكنْ
كل ٍ
وعرق ّياً .
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ليـس ينبغـي أن تؤ ّل َ
ـف مجموعـات جديـدة مـا مل يـأيت
تأليفهـا بفائـد ٍة إضافيـ ّة كثيرة.
اك املجتمعـات املحل ّيـة املتأثـرة
بر ُفـ َر ِص إرش ِ
وينبغـي َس ْ ُ
بالنُّـزوح يف َر ْص ِـد املشروع.
وينبغـي النظـر أيضـاً يف إيصـالِ اإلعانـات اإلجامل ّيـة
إىل محافـل املجتمعـات املحل ّيـة املتأثـرة بالنُّـزوح
وللمجموعـات لتنفيـذ أولو ّياتهـا ،فهـذا يسـمح لهـا
باالسـتثامر يف املشـاريع التي تختا ُرها .ومن شـأن ذلك أن
ُيعـ ِّز َز املشـاركة املدن ّيـة ،و ُي ْع ِل زيـادة مسـاءلة الحكومة
املحل ّيـة أمـا َم جمهـور أنصارهـا.

اسـتجابات تعاون ّيـة ،متعـدّ دة
نتائـج مـا تقـدّ َم مـن
ُتظ ِهـ ُر
ٍ
ُ
أصحـاب املصلحـة املعن ّيين ،يف املـدن الصومال ّيـة ،كيـف أنّ
الجهـات الفاعلـة املختلفـة ميكـن أن تعمـل معـاً لتخـرج
منسـقة شـاملة للتحدّ يـات يف النُّـزوح الحضريّ ،
باسـتجاب ٍة ّ
ّ
املحلي .وأ ّمـا
مـن خلال أعمالٍ شـامل ٍة يقودهـا املجتمـع
مقاربـات يتعـدّ د
مـا ينبغـي فعلـه بعـد ذلـك ،فهـو إنشـا ُء
ٍ
فيهـا أصحـاب املصلحـة املعن ّيين لقياس مـا ُيع َم ُ
ـل يف إيجاد
أعظـم مـن املسـاءلة ،لكي
الحلـول الدامئـة ،وإلرسـا ِء َقـدْ ٍر
َ
َحصلُ
يكـون ِّ
َ
لـكل أصحـاب املصلحـة املعن ّيني َسـ ْه ٌم يف مـا ُيت َّ
يف آخـر األمـر جامع ّيـاً.

االجتامعـي واالندمـاج
وينبغـي أن يكـون التامسـك
ّ
ْ
ـع
ض
و
يف
ان
ي
إستراتيج
َ ِ ُم ْستشا ٌر حرضيّ  ،يف بلد ّية بيدوة
ّ رئيسـانِ
قصـدانِ
االجتامعـي َم َ
ّ
الربامـج الحرض ّيـة.
لورا ِب ِن ِسن lbennison@iom.int
تركيز مزدوج :الحلول املب ّكرة والتخطيط البعيد األمد
نس ٌ
قة ،يف ا ّتحا َد دَن ِوداغ للحلول (املنظمة الدولية للهجرة،
ُم ّ
الرنويجي لالجئنيّ ،
مـا تـزال املجاه َد ُة مسـتم ّر ًة مـن أجل العمل على
ومنظمة ُكن ِْسن
األهداف املجلس
ٍ
ّ
البعيـدة األمـد والتخطيـط الحضريّ ملعالجـة النُّـزوح مـن ) ،(Concernوأمانة الحلول الدامئة)
واقـع على التنميـة ،وهـي متسـم ّر ٌة يف
حيـث هـو تحـدٍّ
ٍ
الوقـت نفسـه يف االسـتجابة للحاجـات اإلنسـان ّية الكثيرة ِشزَان كريويب s.kirubi@regionaldss.org
املبكـرة ويف االسـتجابة التأهُّ ب َّية ُم ّ
جـ َداً .واالسـتثام ُر يف الحلول ّ
وظ ٌ
فة يف إدارة املعارف
مفتـاح ل َدع ِْم البلد ّيـات يف معالجة األم َرين يف
الحرض ّيـة هو
ٌ
آنٍ معـاً .فعىل سـبيل املثـال ،من جه ٍة ُتر ّكـ ُز الجهات الفاعلة أَ ْود غايل a.galli@regionaldss.org
يف ميـدان العمـل اإلنسـا ّ
ْـم ُمدي َر ُة أمانة إيجاد الحلول الدامئة
ين على االسـتجابة الرسيعـة ل َدع ِ
ـدُ
قـدرة املدينـة على اسـتيعاب سـاكنني ُج د ،ومـن جهـ ٍة
ـل الجهـات الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلمنـا ّ
أخـرى ُتك ِم ُ
يئ األما َن ُة اإلقليم ّية إليجاد الحلول الدامئة
ّ
َ
ّ
ْ
َ
ش
ن
إن
إذ
فيـه.
ين
ي
الحرض
طين
املخط
)(Regional Durable Solutions Secretariat
هـذا العمـل بإدخـالِ
ّ
ّ
املخططين الحرض ّيين والخبراء االجتامع ّيين واالقتصاد ّيين https://regionaldss.org
ْ
ُ
ُ
مهم ولكنْ َيكثر أن ُي ْه َمل.
َ
والحك ْوم ّيين مـن أ ّول األمـر َم ْوردُ ٌّ
 .1مواضع النَّازحني داخلياً الصوماليني ،يف يناير/كانون الثاين 2019
محمد تاروري taruuri1@gmail.com

ـع برامـج الحلـول
وينبغـي أيضـاً أن يكـون العمـل يف َو ْض ِ
تم ً
الصمـود
ما ل َو ْض ِـع برامـج ُّ
الدامئـة يف السـياق الحضريّ ُم ِّ
ْـم االندمـاج يف املجتمـع املحليّ
يف املناطـق الريف ّيـة ،ل َدع ِ
يف املناطـق الحرض ّيـة ،ول َدع ِْـم عـود ٍة طوع َّيـة ،آمنـةُ ،ت َصـان
إدمـاج يف املناطـق الريف ّيـة ،هـذا
فيهـا الكرامـة ،وإعـاد ِة
ٍ
ُ
األمنـي بذلـك .فقـد قـا َد إبـرا ُز هـذه
حيـث يسـمح الوضـع
ُّ
َ
ّ
والحضر اتحـا َد
الحاجـة لتحسين الروابـط بين ال ّر ِ
يـف َ
دخ َل يف مقاربتـه ُمك ّوناً أقوى بكثري
دَنـ ِوداغ للحلـول إىل أن ُي ِ
يف التخطيـط للحلـول ّ
همهـا يف
املبكـرة .إذ َت ْر ُكـ ُز مقاربتـه ّ
بكثير مـن حـاالت النُّـزوح (التـي ال شـكّ
املناطـق املتأثـرة
ٍ
أنهـا ستسـتقبل مزيداً مـن األرس النَّازحة) ،مع اسـتمرارها يف
معالجـة الحاجـات إىل الحلـول الدامئـة األبعـد أمـداً.

ّ
bit.ly/Somalia-IDPsites-Jan2019
 .2التحليالت املحدَّثة للحلول الصومال ّية سنة 2019
bit.ly/RDSS-solution-analyses-2019
 .3مبادئ برمجة الحلول الدامئة ،سنة 2019
bit.ly/REDSS-UN-principles-2019
bit.ly/Somalia-EU-RE-INTEG; .4
;bit.ly/Somalia-DFID
bit.ly/Somalia-DSP
BRA, ReDSS and AVF (2019) Common Social Accountability Platform: .5
Results and Findings from Citizen-Led Discussions on Displacement and
Durable Solutions in Mogadishu
(منصة املساءلة االجتامع ّية املشرتكة :النتائج واالستنتاجات من مناقشات أدارَها املواطنون
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ّخط ُ
الح َضيّ عند التَّهجريُ :
ّيجر
املد ُن الثانو ّية يف ُأكران َيا والن َ
يط َ
الت ِ
ِجر ِمي ِو ِتروَلد و ُل ِويس َثا ِلر

الح َضيّ أث ٌر عظيم يف األنظمة البيئ ّية املحل ّية التي يف املدن والبلدات الثانو ّية.
ميكن أن يكون للتَّهجري َ
خصص ِة ِّ
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها،
وقد أ ْث ِب َت يف النيجر وأكرانيا ّأن املقارب َة ،التي يطلق عليها اسم املقارب ِة ا ُمل ّ
ٌ
رش ُك أصحاب مصلح ٍة معن ّي َ
ني ُمتَعدِّدين.
ناجعة يف تعيني الحاجات عىل األولو ّية ،ويف ال َف ْس ِح ملقارب ٍة ُت ِ

ْــح ُســ ُبل املعــاش .و ُي ُ
الحـ َ
ــيم
ميكــن أن يكــون للتَّهجــر َ
ضــاف إىل ذلــكّ ،أن َت ْق ِس َ
ـريّ أث ـ ٌر عظيــم يف ال َّثانــويّ مــن الصح ّيــة ،و َفت ِ
ْ
ً
ُ
َ
املهجــرونَ
املــدن والبلــدات .و َي ْصــدُ ُق هــذا ّ
خاصــة عــى جنــو ِّيب رشقــي االســتثامر بحيــث ال ُيظلـ ُـم بــه املجتمــع املض ّيــف وال ّ
النيجــر وعــى
رشقــي أكرانيــا ،حيــث تتصــدّى بعــض املناطــق مــا ي ـزال أم ـراً غــر واضــح.
ِّ
الحرض ّيــة الصغــرة ملقــدا ٍر ،ليــس بالقليــل ،مــن التَّهجــر النّاجــم
عــن ال ّن ـزاع ،إ ّال أ ّنهــا غــر مســتعدة اســتعداداً مخصوص ـاً لقضــاء وأ ّمــا أكرانيــا ،فتُض ّيـ ُ
ـف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة،
ُ
َ
َ
املهجــرة.
مــن مقاطع َتــي دونتســك ولوهانســك املتَنــازعُ فيهــا ،أكـر مــن
حاجــات املجتمعــات املحل ّيــة والجامعــات َّ
نــازح داخــ ّ
ي ،فــ ُّروا مــن مراكــز حرض ّيــة كبــرة يف
 750ألــف
ٍ
عــى ّأن الفــروق األساســ ّية والســياق ّية بــن النيجــر وأكرانيــا ال املناطــق التــي ال تســيطر عليهــا الحكومــة يف ها َتــن املقاطع َتــن.
ـب نــو َر مــا ُي ِثـ ُر يف النفــس االهتــا َم مــن األمــور وتدعــم املــدن الكبــرة يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة
ينبغــي أن َت ْح ِجـ َ
ّ
ُ
اهــدُ
املشــركة بينهــا ،مــن حيــث التَّهجــر الحــريّ  .إذ ت َج يف هــذه الزيــادة الســكان ّية الرسيعــة ،غــر أن املــدن التــي هــي
الحالتَــن الســلطات املحل ّيــة يك
تســتجيب للطلــب الزائــد يف أصغــر منهــا مثــل سيفريودونيتســك (وعديــد ســاكنيها 100
َ
خمــت (وعديــد ســاكنيها  90ألــف) ،و ُك َر َ
كخــف
الخدمــات العامــة ،ومــن أعظــم أســباب ذلــكِ ،ق َّلـ ُة املــوارد التــي ألــف) ،و َب ُ
ـم القانــون( .وعديــد ســاكنيها  21ألــف) ،ال طاقــة لهــا بذلــك .وقــد اضطـ َّرت
ُت ِّ
قسـ ُـمها الســلطات املركز ّيــة أو املحل ّيــة ،و َت ْعويــقُ ُح ْكـ ِ
ـج إعان ـ ٍة الســلطات اإلقليم ّيــة واملحل ّيــة نفســها ،يف بعــض الحــاالت ،إىل
فتــأيت املــوارد الخارج ّيــة التــي هــي عــى صــورة برامـ ِ
ـل مراكزهــا اإلداريــة .مثـ ُ
إنســان ّية إمنائ ّيــة ،وغا َيتُهــا ســدُّ هــذا الخلــل الــذي يف املــوارد ،إ َّال أن َت ْن ُقـ َ
ـال ذلــكْ ،أن اضطـ ّرت الســلطات
يف دونتســك ولوهانســك إىل أن َتنْت ِق َ
ـات عظيمــة َتنْشــأ مــن ذلــك أيض ـاً يف الحال َتــن.
ــل ،فــاألوىل إىل مدينــة
َّأن تحدّيـ ٍ
َ
كرا َمتُو َرســك واألخــرى إىل سيفريودونيتســك ،فاضط ـ ّرت إىل ت ـ ْر ِك
وثائــقَ وأصــولٍ ثابتــة ،إضاف ـ ًة إىل فقــدان ّ
هي
موظفيهــا إذ هُ ِّجــروا،
هي َ
سيا َقان مختلفان والتحدّيات َ
ّ
فـ َّر يف منطقــة ديفــا ،الريف ّيــة يف غالبهــا ،بالنيجــر نحـ ٌـو مــن  250وقــد كان لــكل هــذا أثـ ٌر عظيــم يف قدرتهــا عــى إتاحــة الخدمــات
وربــا يو ّلــد النمـ ُّو الســكا ّين فوائــد طويلــة
ــع يف الحــدود النيجر ّيــة النيجري ّيــة اإلداريــة واالجتامع ّيــةّ .
هجــ ٍر 1مــن قــرى َت َق ُ
ألــف ُم ّ
َ
ً
ّ
ُ
ْ
ـات
الســامة .فشــقّ كثـ ٌر منهــم طريقــه إىل بلـ ٍ
ـدات ثانو ّيــة األمــد ،ولكــنَّ َمق ـ َد َم النازحــن داخلي ـا الفجــايئ أنشــأ تحدّيـ ٍ
يطلبــون َّ
ومتوسـ َ
ـط َتهُ ،وقعــت عــى بلــدات صغــر ِة الحجــم
ـر َوا .أ ّمــا هــذه البلــدات ،قصــر َة األمــد
َك ِديفــا وإ ِن ْغ ِوغ ِمــي ِ
ّ
وشــي ِتيام ِري و َمي ِن ْيـ ُ ْ
ُ
التــي َي ْسـ ُـكنُ َّ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
كل بلــد ٍة منهــا أقــل مــن  50ألــف ســاكن ،فق ْد َرتهــا
ـات االرتفــاعُ الكثــر يف كلف ـ ِة اإليجــار
ومتوســط ِته ،ومــن التحدّيـ ِ
ّ
ٌ
ً
ُ
ُ
ُ
االســتيعاب ّية ض ّيقــة ج ـ ّدا ،ومــع ذلــك تض ِّيــف فــوق ســا ِك ِنيها مــا وز َيــا َدة طلــب التعليــم والرعايــة الصح ّيــة والخدمــات اإلدار ّيــة.
آالف وَ 20
ألــف و 640ألفــاً مــن ســاكني
يقــع بــن ٍ 10
هجــر .و ُيح ِّمــل هــذا التد ُّفــقُ ويــوازي ذلــكّ ،أن بــن ٍ 400
ألــف ُم ّ
ٌ
َ
ً
ّ
َ
ـات األساسـ ّي َة ،التــي هــي قليلــة هنــاك أصـا ،مــن املشـقة املناطــق التــي ال تســيطر عليهــا الحكومــة ال يزالــون ينتقلــون
الخدمـ ِ
الــي َء الكثــر .وملّــا كان مت ـ ُّر ُد جامعــة بوكــو ح ـرام يف املنطقــة َّ
يــوم ذهابــاً وإيابــاً إىل مقــ ّرات وظائفهــم وأعاملهــم،
كل
ٍ
إتاحــ ُة العــودة فيقطعــون خـ ّ
ليــس فيــه مــن أمــارات ُ
ـط املواجهــة ،وهــو حاجـ ٌز مــاديّ ميتــدُّ إىل مســافة
الخ ُمــو ِد يشء ،كانــت َ
ُ
ً
ُ
ْ
ُ
َــح الســبيل إىل
تحاربــنَ ،لــي تفت َ
بســام أمــراً غــر وارد .وعليــ ِه ،تعمــل الحكومــات املحل ّيــة  427كيلومــراَ ،يف ِصــل بــن امل َ
ٍ
وهيئــات اإلعانــة عــى إيجــاد ُح ُلــولٍ إلعــادة توطــن الجامعــات الخدمــات اإلدار ّيــة واالجتامعيــة واملرصف ّيــة (ومنهــا املعاشــات
هجــرة ،و ُف ـ َر ٍص لالندمــاج املح ـ ّ
وآخـ ُر األمـ ِرّ ،أن هــذه التغـ ُّـرات ا ُمله ّمــة
ي ،وذلــك ببنــاء أحيــاء جديــدة واإلعانــات االجتامع ّيــة)ِ .
ا ُمل ّ
ُ
ّ
َ
ُ
َ
ــئُ
وصحيــح أن هــذه املبــادرة ته ِّي
الحض ّيــة.
ـاح
ُقــ ْر َب املراكــز َ
ٌ
يف دينام ّيــات إيصــال الخدمــات يف أكرانيــا ،تحــدُ ث مــع إصـ ٍ
ُ
َ
ً
ّ
َ
ــب
اإلســكان الــذي هــو أكــر األمــور احتياجـا إليــه ،ولكنّهــا مــا تـزال غــر مركــزيّ  ،تقــوده الحكومــة األكرانيــة ،ث َبــت أنــه َص ْع ُ
ْــم االســتثام ِر يف الخدمــات األساســ ّية ،كامليــاه التنفيــذ يف املناطــق التــي زالــت ســيطرة الســلطات املركز ّيــة عــن
غــ َر َمكف َّيــ ٍة َدع َ
الصحــة العا ّمــة ،والتعليــم ،والرعايــة أهـ ّـم ُمدُ ِنهــا.
النق ّيــة ،وتدابــر ِحفــظ ّ
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ّيــات تقــع عليهــا ،فليــس وارداً
وإذ قــد كان ِّ
لــكل بلــد ٍة تحد ٌ
ٌ
ٌ
أن يكـ َ
ُ
ـع ،يف
َاسـ ُ
ـون مــن املقار َبـ ِ
ـب الجميـ َ
ـات مقاربــة واحــدة تن ِ
ِّ
ـاج إليــه يف كل بلــدة
االســتجابة للتَّهجــر الحــريّ  .بــل مــا ُيح َتـ ُ
ٌ
ٌ
موثــوق بهــاُ ،يســت َفا ُد منهــا يف وضــع
معلومــات
ثانو ّيــة هــو
اإلســراتيج ّيات يف الطبقــة املحل ّيــة.

ٌ
تحليل ٌ
ٌ
وتخطيط ُم ْش َرت ٌك فيه
نشيط

وإذا مل ُيســتث َمر اســتثامراً عريضــاً يف الخدمــات العا ّمــة يف
هــذه البلــدات التــي تنمــو رسيع ـاًَ ،
ينشـ ُـأ خط ـ ٌر ،وهــو ْأن ُت ـر ََك
هجــرة ّ
اب إنِ انقطعــت املعونــة
متقطعـ ًة بهــا األسـ َب ُ
الجامعــات ا ُمل َّ
ُ
اإلنســانية ،مــن دون تنفيــذ مشــاريع التنميــة .و ُيقا ِبــل ذلــك،
ّأن خطــط التنميــة املحل ّيــة اليــو َم ،كخطــط التنميــة املجتمع ّيــة
مهجــري
وض ُ
يف النيجــر ،ال ُت ِ
ــح متــا َم اإليضــاح مــا فيهــا ملســألة َّ
الحـ َ
َ
آالف مــن الذيــن هــم يف حكــم الواقــع
ـر؛ أي ّأن أصــوات ٍ
َ
ٌ
ٌ
ُسـ ّكان ،مع َّرضــة لخطــر اإلهــال يف هذه الخطــط التنمو ّيــة .هذا،
و َتع َلـ ُـم الحكومــات املحل ّيــة والبلد ّيــات يف النيجــر وأكرانيــا فوائـ َد
اإلرس ِاع يف التنميــة الحرض ّيــة ،واإلرس ِاع يف تحســن الخدمــات ،يف
ـع ال َفـ َورانِ
الصائــر ِة أكـ َر فأكـ َر إىل أن تكــون هــي مواضـ َ
ـق ّ
املناطـ ِ
الجديــدة التــي تفــور فيهــا األنشــطة االقتصاد ّيــة واالجتامع ّيــة،
املهجريــن إليهــا .ويقتــي مثــل هــذا اإلرس ِاع،
ــق َّ
بســبب َتد ُّف ِ
ُ
ُ
وب الــذي تــدَا ُر بــه اإلعانــة حيــث تكــر
َ
توســيع فهــم األســل ِ
الحاجــة إليهــا ،وإرش َ
اك اســتجا َب ِة الهجــرة الحرض ّيــة والتَّهجــر
الجــاري يف إســراتيج ّيات التنميــة
ئيــس ّ
الحــريّ يف التّيــا ِر ال ّر ِ
املحل ّيــة.
َ
ــات يف منطقــة ديفــا بإطــاقِ ُم َقاربــ ٍة
ْــم بلد ّي ٍ
وقــد ابتُــ ِدأ ب َدع ِ
ِّ
خصصـ ٍة لــكل منطقـ ٍة عــى ِح َد ِتهــا ،يف أربعــة مراكــز حرض ّيــة،
ُم ّ
حيــث كانــت ُت ْب َنــى أح َيــا ُء ا ُمل َعــا ِد توطينهــم .ثــم عـ َّ َ
ـن التّقدي ـ ُر
خصص ـ ِة لـ ِّ
ـكل منطق ـ ٍة عــى
الــذي ُأ ْج ـ ِريَ مــن خــالِ املقارب ـ ِة ا ُمل ّ
ّ
ٌ
ُ
ــات األساســ ّي َة أ ّيهــا مفتوحــة ســبيلها لســكان
ِح َد ِتهــا ،الخد َم ِ
داخـ َ
اب ال ّراحـ ِة األساسـ ّية كيــف
واسـت َ
َطلع َم ِ
ـوم والغــدْ ،
ـل ْأسـ َب ِ
اليـ ِ
ُت َو َّســع ،وذلــك بنــا ًء عــى القــدرات االســتيعاب ّية يف يومنــا هــذا،
ـاتُ .ثـ َّـم
وعــى َتو ُّقـ ِـع مــا َس ـ ْيط َر ُأ يف مســتقبل الزمــان مــن حاجـ ٍ
َ
ــح التّقديــ ُر التحدّيــات الواقعــة عــى العــرض والطلــب يف
أوض َ
ّ
َ
الخدمــات األساسـ ّية ،وبـ َّ
ـم الخدمــات األساسـ ّية كانــت
ـن أن ُم ْعظـ َ
لســاك ِني األح َيــا ِء ا ُملقا َمـ ِة حديثـاً ،ولكنّهــا ليســت يف قــد ٍر
ـر ًة َ
ُمتيـ ِّ
ْ
َ
فصــل يف ِذك ـ ِر الوجــو ِه
َت ْح ُصـ ُـل معــه الكفايــة يف حاجاتهــم .ثــم َّ
التــي تحتــاج هــذه الخدمــات فيهــا إىل الدعــم ،مــن حيــث ال ِبنْيـ ُة
التحت ّيــة ،وإعــادة التأهيــل ،واملــوارد البرش ّيــة ،وا ُملعـدّات ،هــذا ْإن
ُأ ِريـ َد لهــا أن تفعـ َ
ـل ِفعلهــا .فهــذه مدينــة ِشــي ِتيام ِري مثـ ًا ،فيهــا
ـل التعليــم االبتــدايئّ
خمســة مرافــق تعليم ّيــة ،مــن مرحلــة مــا قبـ َ
إىل املدرســة الثانو ّيــة ،وكلهــا مفتوحـ ٌـة لســاكني األحيــاء الجديــدة،

نرشة الهجرة القرسية 63
فرباير/شباط 2020

ولكــنْ ليــس لهــا قــدر ٌة عــى اســتيعاب مزيـ ٍد مــن الطــاب .فدعــا
أعظــم يف ال ُبنَــى القامئــة ،ومــن
مــز ِّودو الخدمــات إىل اســتثام ٍر
َ
ذلــك تدريــب الهيئــة التدريس ـ ّية ،ال ْأن ُتب َنــى مرافــق جديــدة،
ُنشــئَ َ
املهجريــن ومضاعف ـ ِة َب ـ ْذلِ الجهــد
فت ِ
خط ـ َر َع ـزْلِ األطفــال َّ
ُ
ُ
خصص ـ ِة لــكلِّ
َ
ُ
َ
ـس يف املقارب ـ ِة امل ّ
مــن غــر فائــد ٍة ترت َجــى .ثـ َّـم ِقيـ َ
الشـ ُ
منطق ـ ٍة عــى ِح َد ِتهــا ّ
ـمول الجغ ـرا ُّيف لــكل خدمــةُ ،فأ ْث ِبـ َ
ـت
َ
تاجــون إىل أن يقطعــوا،
بالدليــل ّأن ســاكني األحيــاء الجديــدةُ ،م ْح ُ
يف املتوســط ،مســاف ًة أطـ َ
ـول بكث ـ ٍر مــن التــي يقطعهــا غريهــم
خدمــات أجــود أو إىل أســباب
مــن الســ ّكان ،لــي يصلــوا إىل
ٍ
اب َط َل ِب َهــا أعــرض.
الراحــة التــي اس ـ ِتي َع ُ
رشقــي أكرانيــا ،فقــد ُأ ْجــ ِريَ التقديــر الداخــل تحــت
وأ ّمــا يف
ِّ
خصصـ ِة لـ ِّ
ـكل منطقـ ٍة عــى ِح َد ِتهــا ،عــى مــا تســيطر
ا ُمل َقاربـ ِة ا ُمل ّ
اف املراكــز الحرض ّيــة الواســعة التــي
عليــه الحكومــة مــن أط ـ َر ِ
ال تســيطر عليهــا الحكومــة ،فأعــان ذلــك التقديــر عــى تيســر
هــم ُم ْشــرَك بــن أصحــاب املصلحــة املعن ّيــن الرئيســ ّيني،
َف ٍ
ُ
َ
ْظيــم املجتمعــات املحل ّيــة
يف الكيف ّيــة التــي عليهــا أ ِعيــ َد تن ُ
ـم عــن
طبيع ّي ـاً ،بعــد ْأن َو َقـ َ
ـع بينهــا الفصــل املــاديّ الــذي َن َجـ َ
ال ِّنـزاع .وكانــت الدراســة التــي اشــتملت عــى التقديــر ُر ِكـزَت يف
َ
ـم
تحديــد
خريطـ ِة ِشـ َب ِ
اك الخدمــات األساسـ ّية و َفه ِمهــا لــي ُتف َهـ َ
الجغراف َيــ ُة االجتامع ّيــة االقتصاد ّيــة ملنطقــ ٍة يقســمها حاجــ ٌز
طولــه  427كيلومــراً .وقــدّم التحليــل الــذي يف الدراســة بــ َ
ن
الجديــ ِد مــن ‘مراكــز
َي َد ْيهــا
ٍ
معلومــات ُيحت ُ
َــاج إليهــا يف تعيــن ّ
الخدمــات’ الحرض ّيــة التــي ُأ ِقي َمــت طبيع ّيــا يف املنطقــة ،بســبب
ـم الحرض ّيــة الــذي أوقعــه بهــا خـ ّ
ـط املواجهــة .فقــد
تعويــق الن ُُّظـ ِ
اضطـ َّر عــددٌ مــن النــاس عظيـ ٌـم إىل أن يغـ ّـروا وظائفهــم ،وانقطــع
الســبيل بينهــم وبــن الجهــات التــي ته ّيــئُ لهــم الرعايــة الصح ّيــة،
أنشــأَها ّ
بســبب قيــو ٍد ُج ِع َلــت يف عنــق التن ُّقــل الســكا ّين َ
خــط
املواجهــة .هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرىَ ،ظ َهـ َر يف اســتعامل
ِشـ َباك الخدمــات التــي يف األحيــاء األخــرى ،كاملــدارس االبتدائ ّيــة
ّ
والدّكاكــن واملتاجــر ،تعويــقٌ
أقــل ،إذ كان أكــر ا ُملســتط َلع َ
ني
يف الدراســة ُي ْر ِس ـ ُل َ
ون أطفالَهــم إىل املدرســة نفســها التــي كانــوا
ّ
ّ
اب مــن
يرســلو َنهم إليهــا قبــل ال ِّن ـزاع ،ويشــرون الطعــا َم والــر َ
املواضــع نفســها التــي كانــوا يشــرون منهــا قبــل ال ِّن ـزاع.
عــى ّأن التَّهجــ َر إنِ اســتم ّر يف منطقــة ديفــا بالرسعــة التــي
هــو عليهــا اليــو َم ،وإن اســتم ّر ازد َيــا ُد ع ـ َد ِد الس ـ ّكانِ العابريــنَ
خـ َّ
املواجه ـ ِة ،للوصــول إىل الخدمــات يف ا ُملــدُ نِ التــي تســيطر
ـط َ
َ
ً
َ
ّ
عليهــا الحكومــة ،بحيــث يضيــف ضغط ـا فــوق الضغــط الــذي
عــى الخدمــات اإلدار ّيــة واالجتامعيــة واملرصف ّيــة ،يف املــدن
يسـ ِة التــي يقصدهــا ال ّنــاس ،فمــن املحتمــل ،يف ِكال الســيا َقني
ال ّر ِئ َ
املذكو َريــن هاهنــا ،أن ُيحـ ِد َث ُّ
ـص يف االســتثامر يف توســيع
كل َن ْقـ ٍ
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ٌ
برشقي أكرانيا .وقد عرقلت الحدود املفروضة بحكم الواقع عيش َة الناس يف مج ّر ِد ذهابهم إىل عملٍ  ،ورشا ِء غذاءٍ،
والفتة ُمنْذر ٌة باأللغام األرض ّية يف دونتسك املدمرة بفعل الحرب،
امرأتان مقبلتان عىل نقط ِة تفتيش،
ّ
وزيارة أقرباءٍ ،وتح ُّق ٍق من البيوت التي يف منطقة ال ِّنزاع ،والوصول إىل الخدمات الطب ّية.

الســبيلِ ا ُمل ْو ِص َلــ ِة إليهــا خــراء ِت ْقن ّيــن ّ
ــع مــن تلــك
وموظفــن مدن ّيــن لتنفيــذ مــا ُو ِض َ
الخدمــات القامئــة ِضي َقــاً شــديداً يف ّ
2
ِّ
ْ
ُ
وتقليــ ًا لجودتهــا يف املســتقبل.
فصلــة .وقــد ش ـكلت
الخطــط ،وإق ـ َرا ِر إس ـراتيج ّي ِ
ات اســتثام ٍر ُم ّ
ّ
َّ
ـيق مح ـي ملراقبــة تنفيــذ الخطــط م ّرتــن كل ســن ٍة،
لجــان تنسـ ٍ
ـي والتمويــل مــن القطــاع العــام.
ـج معون ـ ٍة ولتحشــد لهــا التمويــل الخارجـ ّ
ثــم ّإن األد ّل ـ َة واملعطيــات حوافــز قو ّيــة ل َو ْضـ ِـع برامـ ِ
خصصــ ِة ِّ
لــكل منطقــ ٍة
متكاملــة .فنتائــج تقديــرات ا ُمل َقاربــ ِة ا ُمل ّ
َ
ُ
ُ
مشــرك لأل ْولو ّيــات فقــط ،بــل ومثــل ذلــك يف أكرانيــا ،فبدراســة مــا يعـ ِّوق الخدمــات األساســية
ــم
ٍ
فس ُ
عــى ِح َد ِتهــا ال ُت ِ
ــح ل َف ْه ٍ
ُ
ٌ
ً
ِّ
ّ
ــئُ
ــدُ
قــات لهــا صلــة بالنِّــزاع،
نش إطــا َر َعمَــلٍ تحليل ّيــا لــكل َمــن ميثــل يف أطــراف امل نِ الكــرى مــن ُمع ّو ٍ
إىل جانــب ذلــك ُت ِ
ُ
ُ
ُ
املجتمــع املح ـ ّ
ـكل منطق ـ ٍة عــى ِح َد ِتهــا أ ّنهــا أداةٌ
خصص ـ ُة لـ ِّ
َ
ّ
ي ،لينظــروا إىل مــا وراء التدخــات القامئــة عــى أثبتــت املقارب ـة امل ّ
ْ
ً
َ
ـدُ
ـدُ
التفويــض ،ول َي َض ُعــوا خططـا متعــددة القطاعــات .وتظ َهـ ُر فوا ِئـ قو ّيــة ِب َي ـ ِد الســلطات املحل ّيــة ،تؤ ِّيـ بهــا أكــر مــا تحتــاج إليــه
مــا تقـ َّد َم ظهــوراً رسيعـاً يف حالــة النيجــر ،حيــث أخلــت ا ُمل َقاربـ ُة عــى حســب األولو ّيــة .وســيكون لفوائــد هــذه املقاربــة أهم ّيــة
الس َ
خصصــ ُة ِّ
الس ـن َِن الحســنة يف الحوكمــة املحل ّيــة ويف
لفئــات مــن
ــبيل
ٍ
ّ
ا ُمل ّ
ـاع ُّ
لــكل منطقــ ٍة عــى ِح َد ِتهــا ّ
ـم ا ّتبـ ِ
خاصــة يف َد ْعـ ِ
ّ
ْــم املســا َءل ِة أيضــاً ،وال ســ ّيام يف الســياقات التــي قــد ُيولِّــدُ
الجهــات الفاعلــة لــي تســتطلع ّ
وتوحــد رؤى الفئــات الس ـكانية َدع ِ
عــى اختــاف خرباتهــم الســابقة وتجاربهــم ،وذلــك لتقديــم َض ْع ُ
ــف العالقــات بــن أصحــاب املصلحــة املعن ّيــن املتعدديــن
حاجاتهــم عــى حســب األولو ّيــة .واألهــم مــن ُّ
كل ذلــكّ ،أن ُو َر َش فيهــا انقطــاعَ ثق ـ ٍة ُم ْســتم ّراً عنــد الســلطات املحل ّيــة.
التّخطيــط التشــار ّيك أعانــت عــى اإلجابــة عــن الســؤال اآليت:
للم َعــا ِد َت ْو ِطينُهــم يف رؤي ٍة الخامتة
كيــف ُي َعـ َّز ُز اندمــاج األحيــاء الحرض ّيــة ُ
ْ
َ
تنمويــة حرض ّيــة أوســع؟ واع ُت ِم ـ َد يف اإلجابــة عــن هــذا الســؤال قدّمنــا ِذكــ َر دراســتَني لحالتــن مــن اقتصادَيــن َحض َّيــن،
عــى إقا َمــ ِة ا ُمل َشــاركة مــع البلديــات ،التــي قــادت التخطيــط ،األول دخلــه منخفــض واآلخــر دخلــه متوســط ،و ُت ْل ِقــي ها َتــن
وح َّثــت ،بنــا ًء عــى أد ّلــ ٍة مســتند ٍة إىل املعطيــات ،عــى تعيــن الدراسـتَني الضــو َء عــى إمــكان أن يكــون للتَّهجـ ِر الحــريّ آثــار
ُ

25

26

26
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عظيمــة يف األنظمــة البيئ ّيــة املحل ّيــة ا ُملت َّخــذ ِة يف ا ُملــدُ ن والبلــدات ِجر ِمي ِو ِتروَلد
الثانو ّيــة .ويف مثــل هــذه الحــاالت ،تحتــاج الحكومــات املحل ّيــة jeremy.wetterwald@reach-initiative.org
إىل االعتــاد عــى معرف ـ ٍة َس ـ ِو ّية وتعــاونٍ عم ـ ّ
نسقٌ ُق ْطريّ لشؤون أكرانيا ،يف مبادرة ِريتش )(REACH
ي مــع الجهــات ُم ِّ
الفاعلــة يف ميــدان اإلعانــة ،إليجــاد حلــول مســتدامة للتَّهجــرwww.reach-initiative.org ،
الح َ
ــر َبعيــ َد َة األ َمــ ِد .هــذا ،و َت ْب ِنــي
َتدع ُ
َــم خططــاً النتعــاش َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
ْ
ُ
حصلـة مــن التّح ِليــلِ النّشــيطِ املشـر َِك فيــه ل ِويس ثا ِلر louise.thaller@impact-initiatives.org
ا ُملعط َيــات واألدلـة امل َّ
ُ
ٌ
ِّ
خص ِص لكل منطق ٍة
ْــر مــا حــ ّد َد املواطنــون
أساســاً متينــاً للســلطات املحل ّيــة ،ل َتن ُ َ
ُتخص َصة يف التخطيط لالستجابة والتقدير امل ّ
ِّ
ّ
(املهجــرون واملقيمــون طويــ ًا) ومــز ّودوا الخدمــات ،أنــه مــن عىل ِح َد ِتها ،يف مبادرة إم َبكت ()IMPACT
َّ
يــح هــذه املقاربــةwww.impact-initiatives.org ،
األولو ّي ِ
ــات يف مجتمعاتهــم املحل ّيــة .إذنُ ،ت ِت ُ
ـاب املصلحــة املعنيــن الذيــن َي ْكـ ُ ُ
ـر
ومــا شــابههاُ ،ملخْ ت َلـ ِ
ـف َ
أصحـ ِ
 .1وهم النازحون داخل ّياً ،والالجئون من نيجرييا وتشاد ،والعائدون.
ْ
ّ
ـقَ
أن تتبايــن أولو ّياتهــم  -التوفيـ بــن منظوراتهــم ،لــي يتدخلــوا AGORA (2019) Plans de priorisation des interventions dans 4 sites .2
تدخ ً
ُّ
ــا ف ّعــاالً يف ا ُملــدُ نِ  ،ويعالجــوا ِق ّلــ َة املســا َءل ِة واملشــاركة urbanisés de la région de Diffa, au Niger bit.ly/AGORA-Niger
املجتمع ّيــة يف ُص ْنـ ِـع الق ـرارُّ .
ـاج إليــه يف األحــوال
كل هــذاُ ،يح َتـ ِ
ا ُملســتت ّبة ،فكيــف واألزمــة واقعــة؟

َت ْط ُ
اليب إدا َر ِة املخ َّيامت عىل التَّهج ِري الحرضيّ يف أفغانستان
بيق َ
أس ِ

آ َنا ِهرش هُ و َلنْد

َ
ُ
ُحسنَ
التواصل واملشارك َة املجتمع ّية
ئيس ِة ملقاربة إدارة املخ ّيامت التقليد ّية
تطبيق
العنارص ال َّر َ
ميكن أن ي ِّ
ِ
َ
خارج املخ ّيامت.
ة
ي
الحرض
السياقات
والتنسيق يف
ّ
َ

نشــأَت إدارة املخ ّيــات ،مــن حيــث هــي قطــاع قائـ ٌـم بنفس ـ ِه،
مــن قِبَــلِ الحاجــة إىل تعيــن املســؤول ّية لضــانِ مقاربــ ٍة
ـم
مجتمع ّيــةُ ،م َّ
نســقة ،شــاملة لقطاعــات ِع ـدّة ،يف مســتوى مخ ّيـ ٍ
ـارج
واحــد .ولكــنْ ُيق ـ ّد ُر ّأن أغلـ َ
املهجريــنَ يقيمــون اليــو َم خـ َ
ـب َّ
املخ ّيــات الرســم ّية ،وكثـ ٌر منهــم يسـ َ
ـكنون يف املناطــق الحرض ّية،
إ ّمــا يف املجتمــع املحـ ّ
ي الــذي ُيض ِّي ُفهــم وإ ّمــا يف أماكــن جامع ّيــة
1
ِّ
ً
َ
املتوطنــن تلقائيـا داخــل املــدن والبلــدات أو يف ضواحيها.
تجمــع
وتنــري الجهــات الفاعلــة يف ميــداين العمــل اإلنســا ّين واإلمنــايئّ
التوســع الحــريّ عمومـاً ،غــر وكان الــذي َّ
حــث عــى ُّ
التدخــل أ ّو َل األمــر عَــ ْود ُة أكــر مــن
لكيف ّيــة تك ُّيفيهــا هــي وتحدّيــات ُّ
ّ
َ
الجــئ أفغــاين مــن باكســتان بــن ســنة  2016وســنة
ـارج املخ ّيــات ُيــر ُز تحدّي ـاً مليــون
ّأن التح ـ ُّو َل إىل التَّهجــر الحــريّ خـ َ
ٍ
خاص ـاً يقــع عــى الهيئــات العاملــة يف قطــاع إدارة املخ ّيــات .2017 .وكان كثـ ٌر مــن هــؤالء العائديــن يعيــش يف باكســتان مــذ
ّ
ُولِــدُ وا ،ولذلــك مل يكــن لهــم مــن املعرفــة بأرضهــم األصل ّيــة يش ٌء
ٌ
عــى ّأن الخــرة وأســاليب إدارة املخ ّيــات ميكنهــا أن ُت ِعـ َ
معرفــة قليلــة ،ومل يســتطع أكرثهــم العــود َة
ن عــى أو كان لهــم بهــا
ّ
معالجــة
ــب االســتجابة إىل مناطقهــم األصل ّيــة بســبب عــدم األمــن فيهــا أو ِقلــة ُس ـ ُبل
ِ
بعــض التحدّيــات ،التــي هــي مــن ُص ْل ِ
ّ
َ
َ
خــارج املخ ّيــات .وهــذا كان عــى رأس املعــاش والخدمــات .وملــا مل يكــن هنــاك مخ ّيــات ينزلــون فيهــا،
للتَّهجــر الحــريّ
َ
َ
داخــل البلــدات واملــدن أو يف
ـج ُم َراجعـ ٍة أج َرتْهــا مجموعــة تنســيق املخ ّيــات وإدارتهــا يف اســتق ّر عــدد عظيــم مــن األرس
نتائـ ِ
ن أن يجــدوا ألنفســهم فيهــا املعون ـ َة والوظائــفَ
ســنة  ،2014ووجــدت ّأن منهج ّيــات وأدوات مجموعــة تنســيق ضواحيهــا ،آمل ـ َ
املخ ّيــات وإدارتهــا ،الدائــرة حــول املجتمــع املح ـ ّ
ي -وال س ـ ّيام والخدمــات .فاكــرى العائــدون ُغ َرفــاً أو ســكنوا مــع أرستهــم
ّ
َ
ً
ً
ّ
الخاصــة باملشــاركة املجتمع ّيــة والتنســيق-كانت مفيــدة ج ـ ّدا يف املمتــدة يف مــآ ٍو مكتظ ـ ٍة غاي ـة االكتظــاظ أو أقامــوا مــآ ٍو مؤقتــة
ّ
هجريــن املقيمــن
خاصــة .وقــد ازدا َد مشــهدُ التَّهجــر تعقيــداً بســبب
اض ّ
َ
االســتجابة لحاجــات ا ُمل َّ
خــارج املخ ّيــات 2.يف أر ٍ
مقاربــات تعتمــد عــى
وبــدأت بعــض الهيئــات يف تجربــة
ٍ
مجموعــة مهــارات يف إدارة املخ ّيــات اســتجاب ًة للتحدّيــات
الواقعــة عــى التَّهجــر الحــريّ  .وكان املجلــس الرنويجــي لالجئني
ـات كهــذه ،ومــن
مــن أ ّول الهيئــات التــي أنشــأت وطـ ّورت مقاربـ ٍ
بــن األماكــن التــي ط ّبقتهــا عليهــا :أفغانســتان ،حيــث رمــت
بتطبيقهــا إىل األحيــاء الحرض ّيــة داخـ َ
ـل املــدن الرشق ّيــة أو حولهــا،
كجــال آبــاد ،وأســد آبــاد ،ومهــرالم.
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نــزوح داخــ ّ
ــف
وقــوع
ي جديــد طالَــت ُمدّتــه ،وبســبب التخ ُّل ِ
ٍ
العميــق بــن املجتمعــات ا ُملض ّيفــة ،فـزادت هــذه الحـ ُ
ـال الهجــرةَ
مــن الريــف إىل املدينــة.

ٌ
والحاج ُ
هي
مختلف
السياق
َ
هي َ
ات َ

ـي لالجئــن عــى تطبيــق أســاليبه يف إدارة
ع ـ َز َم املج ِلـ ُ
ـس الرنويجـ ّ
ـارج املخ ّيــاتُ ،مســتع ِم ًال
املخ ّيــات عــى األماكــن الحرض ّيــة خـ َ
خصصـ ًة لـ ِّ
ـكل منطقـ ٍة عــى ِح َد ِتهــا؛ أي َت ْر ُكـ ُز ه ّمهــا يف
مقاربـ ًة ُم ّ
ً
منطقــة جغرافيــة حرض ّيــة مح ـدّدة بــدال مــن َرك ـ ِز ِه يف ُمخ َّيــم.
وتعالــج مقاربــة إدارة املخ ّيــات مــن الحاجــات مــا صلتهــا
خــارج املخ ّيــات تســتوي هــي والحاجــات
الوثيقــة باألماكــن
َ
التــي صلتهــا وثيقــة باملخ ّيــات :فالحصــول عــى املعلومــات،
وآليــات تقويــم األدا ِء ،وبنــى املشــاركة املجتمع ّيــة واإلدارة
الذات ّيــة ،والتنســيق بــن ِع ـ ّد ٍة مــن أصحــاب املصلحــة املعن ّيــن،
ُّ
وكل ذلــك لضــان إيصــال الخدمــات إيصــاالً ناجع ـاً َت ْح ُصـ ُـل بــه
الكفايــة .بــل َي ْكـ ُ ُ
ـر يف الواقــع أن تكــون هــذه الحاجــات أوثــقَ
صلـ ًة بالبيئــة الحرض ّيــة منهــا باملخ ّيــات ،كــا يتّضـ ُـح مــن مثــال
أفغانســتان.
ـي لالجئــن ّأن الحصـ َ
ـات
ـول عــى معلومـ ٍ
ووجـ َد املج ِلـ ُ
ـس الرنويجـ ّ
ً
يف الخدمــات اإلنســان ّية ُم ْفتقـ ٌر إليـ ِه افتقــاراً شــديدا؛ إذ مل يعلــم
املهجريــنَ شــيئاً مــن أســا ِء أو
املهج ـر ِ
ات و %52مــن َّ
 %79مــن َّ
عناويــن مــز ِّودي الخدمــات اإلنســان ّية .وكان الســبب يف ذلــك
ِق ّلـ ُة حضــو ِر موظفــي ميــدان العمــل اإلنســا ّين (وال سـ ّيام اإلنــاث
منهــم) ،و ُب ْعــدُ ُشــ َعب الهيئــات مــن املناطــق التــي يســكنها
املســتضعفون ،و ِق ّلــ ُة معرفــة النــاس بالهيئــات العاملــة يف
املناطــق أو ِق ّل ـ ُة التوعيــة املجتمع ّيــة بهــا .وفــوق ذلــكُ ،أ ْج ـ ِريَ
املهجريــن مــن إجـراءات الحصــول عــى املعونــة اإلنســان ّية
عــى َّ
َ
كيــف
مبهــم؛ إذ كان  %68منهــم ال يعرفــون
مــا هــو مع ّقــدٌ
ٌ
تَخْ تــا ُر ّ
املنظــات َمــن ُت ِعينُهــم ،ومل يعــرف  %90منهــم كيف ّيــة
رفــع شــكوى ،أو طــرح ســؤال ،أو تقويــم أداء إيصــال الخدمــات
عمومـاً .وباملوازنــة بــن ذلــك وبــن مــا يف املخ ّيــاتُ ،يـ َرى يف أكــر
املخ ّيــات الرســم ّيةُ ،ح ُضــو ُر الهيئــات اإلنســان ّية ،فإمــا أ ّنهــا تــأيت
كل يــوم ،وإمــا أ ّنهــا تســتقر فيهــا ،و َت ِجــدُ ّ
املخ ّيــات َّ
موظفيهــا
ُ
َ
ُ
ْ
ظاهريــنَ يســهل تع ُّرف ُهــم ،أ ِقي َمــت شـ َع ُبهم داخــل املخ ّيــات أو
بقربهــا .ثــم ُتــو ّزع ُحـ َز ُم املعونــة هنـ َ
ـاك عــى ّ
كل ســاكني املخ ّيــم،
ليســجلوا يف
خطــوات احرتاز ّيــة
فــا يحتاجــون إىل أن يخطــو
ٍ
ّ
قوائــم الحصــول عــى املعونــة.
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عــى قــادة املجتمــع املحــ ّ
ي الذكــور ،الذيــن يقــودن املجتمــع
الحصــولُ
ّ
َ
ُ
املحــي ولكــنْ ال ُي ّثلونــه ،وغــ َرض هــذا االعتــاد ُ
ّ
َ
عــى معلومــات يف حاجــات النــاس ،وتح ِديــدُ ُمتلقــي املعونــة
واختيارهــم .و َي ْكـ ُ ُ
املهجـ َ
ـرون ،وال سـ ّيام النســاء وأكــر
ـر أن ُي ْب َعـ َد َّ
َ
ـف ،عــن متثيــل أنفســهم .وأ ّمــا املخ ّيــات
واطــنَ ض ْعـ ٍ
املهجريــن َم ِ
َّ
الرســم ّية ،فأمرهــا ُيبا ِيــنُ ذلــك ،إذ ُتؤ َمـ ُر هيئــات إدارتهــا بضــان
ـم آل ّيــات تحكــم التمثيــل املجتمعــي .وملّــا مل تكــن
إنشــا ِء و َد ْعـ ِ
خــارج املخ ّيــات مأمــور ًة رســم ّياً كــا هــي الحــال
الهيئــات
َ
داخــل املخ ّيــات ،كان مــن املمكــن أن ُي ْفـ ِ َ
ـي ذلــك إىل انعــدام
وجــدُ ُمش ّوشـ ًة .ويف
مقاربــة املشــاركة املجتمع ّيــة أو ْإن ُو ِجـدَت ُت َ
هــذا َخطــ ُر تعزيــ ِز ِبنْيــة الســلطة الضــا ّرة ،ميكــن أن ُيض ِعــفَ
محاولــة االســتجابة اســتجاب ًة إنســان ّية قامئــة عــى املســاءلة
والقواعــد والضوابــط.
ـي لالجئــن ،مــن حيــث التنســيق،
أخ ـراً ،وجــد املج ِلـ ُ
ـس الرنويجـ ّ
املهجريــن وحاجاتهــم ،وال
افتقــاراً إىل معلومــات مواضــع َّ
ــف ،وكان ذلــك االفتقــار تحدّيــاً
مواطــنَ َض ْع ٍ
ســ ّيام أكرثهــم ِ
شــديداً يف ســياق االســتجابة للعائديــن األفغان ّيــن .فــكان تت ُّبـ ُـع
حــال التَّهجــر قلي ـ ًا ،ألنــه اعتمــد عــى الوجهــة النهائ ّيــة التــي
ـجل عنــد مداخــل البلــد،
يقصدهــا العائــدون والتــي كانــت ُتسـ ّ
ْ
ولكــنْ مل ُت َت َت ّبــع بانتظــام .فــكان مــن ذلــك أن اعتمــدت الهيئــات
اإلنســان ّية عــى شــيوخ املجتمــع املحــ ّ
ي ا ُملض ِّيــف لتحــدد
مــكان العائديــن واألرس النَّازحــة داخل ّي ـاً ،وهــو اعتــادٌ أضعفــه
االســتغالل والفســاد .وقــد تعــ ّرض جهــد التنســيق إىل مزيــ ِد
ـق بســبب ِق ّلــة خدمــة التخطيــط وعــدم كفايــة التنســيق،
َت ْعويـ ٍ
َ
ّ
َ
ْ
يف املســتوى املحــي ،بــن كــر ٍة مــن أصحــاب املصلحــة املعن ّيــن
يف التفويــض واملصلحــة.

خــارج املخ ّيــات معمــول بهــا يف األحيــاء
ومــع ّأن املقاربــة
َ
َ
ْ
الحرض ّيــة ،بــدالً مــن املخ ّيــات الرســم ّيةُ ،حو ِفــظ عــى َركــ ِز
ه ّمهــا يف البنــى التنمو ّيــة واآلل ّيــات ،وذلــك لضــان التواصــل مــع
ـي واملشــاركة املجتمع ّيــة،
املجتمعــات املحل ّيــة ،واإلســهام املجتمعـ ّ
ـم التنســيق .وكان هنـ َ
ـاك ثالثــة مك ّونــات مرتابطــة :ف ِف ـ َر ُق
و َد ْعـ ِ
ُ
التوعيــة املجتمع ّيــة ،واملرا ِك ـ ُز املجتمع ّيــة ،ولِ َجــان األحيــاء .فأ ّمــا
ِف ـ َر ُق التوعيــة املجتمع ّيــة ،فقــد جمعــت معلومــات الحاجــات،
ــرت
ونــرت معلومــات الخدمــات ،وأجــرت اإلحالــة ،و َي َّ
التنســيق املحــ ّ
ي .وأ ّلفــت أيضــاً لجانــاً يف األحيــاء ُمد ّربــ ًة
ومدعومــ ًة لتفعــل كــا تفعــل هــي .وأ ّمــا املراكــز املجتمع ّيــة،
فقــد كانــت مكان ـاً يســهل الوصــول إليــه عــى أف ـراد املجتمــع
ّ
الرنويجــي لالجئــن ،مــن
ــس
املهجريــن) ،فيحصلــون منــه عــى
املحــي
(املهجريــن وغــر َّ
َّ
واألمــر الثــاين الــذي وجــده املج ِل ُ
ّ
ـارج املخ ّيــات ،هــو املعلومــات ويحالــون عــى حســب حاجاتهــم ،وكانــت أيضــاً
حيــث املشــاركة املجتمع ّيــة يف الســياقات خـ َ
ّأن املســتجيبني يف ميــدان العمــل اإلنســا ّين يتم ّيــزون باعتامدهــم مكانــاً ُت َقــا ُم فيــه االجتامعــات التنســيق ّية واملجتمع ّيــة.
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لالجئني/جم هو ِي ِل ُربوِك
املجلس الرنويجي
ِ

أيضــاً يف الوصــول إىل أفــراد املجتمــع
أن عــدداً كثــراً
املهجريــن ،ويف ّ
املحـ ّـي َّ
ً
ً
مــن النــاس (عــددا كثــرا مــن النســاء
خاص ـ ًة) يعرفونهــا أكــر مــا يعرفــون
املراكــز املجتمع ّيــة .و ُيضـ ُ
ـاف إىل ذلــك،
ّ
أن لجــان األحيــاء –املؤ ّلفــة مــن أعضــا ٍء
املهجريــن ومــن املجتمــع املح ـيّ
مــن َّ
ا ُملض ِّيــف– ع ّبــدت طريقـاً للمجتمعــات
املحل ّيــة لــي تشــارك يف تعيــن
الحاجــات وتنفيــذ الحلــول .فــكان %50
ممــن شـ َ
ـارك منهــا يف تعيــن املشــكالت
ّ
ّ
قــد ســاعد عــى حــل املشــكلة التــي
ع ّينهــا أو أكــر مــن مشــكلة ،وال س ـ ّيام
املشــكالت التــي لهــا صلــة باإلمــداد
بامليــاه ،والتعليــم ،والبنيــة التحت ّيــة،
واملرافــق الصح ّيــة.

وأ ّمــا مــن حيــث التنســيق ،فقــد
قــدرت املقاربــة عــى التوفيــق بــن
املســتفيدين مــن املعونــة املســتضعفني
وبــن مــا هــو موجــود مــن خدمــات
وحاميــة ،وعــى َح ْشــ ِد مزيــ ٍد مــن
الخدمــات لألفــراد واملجتمعــات
املحل ّيــة التــي لــو مل تحشــد لهــا مزيــداً
مــن الخدمــات لكانــت ُأه ِم َلــت .وقــد
جــرى ذلــك مــن خــال اجتامعــات
تمعات لتعيني التحدِّيات الواقعة عىل مجتمعهنّ املح ّ
حي م ُْج ٌ
ٌ
اجتامع نظمه املجلس
يل ،يف
ّ
عضوات من لجنة ٍّ
ٍ
الرنويجي لالجئني يف جالل آباد .تنســيق ّية يف املســتوى املحـ ّ
ي ،شــاركت
لِمَ ُب ْكسِ َل ْت وجوهَ هُنَّ ؟ انظر .www.fmreview.org/ar/photo-policy
فيهــا لجــان األحيــاء ،ومجموعــة
النتائج :ما الذي نفع؟
مــن املنظــات املحل ّيــة ،والســلطات املحل ّيــة ،وقــادة
وبعــد ّ
كل ذلــك ظهــرت بعــض النتائــج ا ُملبـ ِّ
ـر ِة َ
بخــر .أولها :مجتمع ُّيــون غــر رســم ّيون ،ومنظــات غــر حكومــة.
ّ
الوجــودُ املنتظــم لفــرق التوعيــة املجتمع ّيــة يف
أن املقاربــة أتــت مبِ ّ
نصــ ٍة تؤخــذ منهــا املعلومــات .فقــد ولقــد كان ُ
ـل األحيــاء التــي تعمــل فيهــا ،مــع املراكــز املجتمع ّيــة ،مدخـاً
اتصــل أكــر مــن  %57مــن ســكان الحــي بواح ـ ٍد يف األقـ ِّ
مــن مك ّونــات املــروع –ســواء ب ِفـ َرق التوعيــة املجتمع ّيــة ألف ـراد املجتمــع املح ـ ّ
ي إىل مــز ّودي الخدمــات ،والعكــس
أو باملراكــز املجتمع ّيــة أو بلجــان األحيــاء أو بهــا جميع ـاً– صحيــح .فقــد ذكــر  %80مــن مــز ّودي الخدمــات املشــاركون
وقــال  %82مــن هــؤالء ّ
أن حصولهــم عــى املعلومــات قــد يف املــروع ّ
ـات اإلنســان ّية،
ـع معرفتهــم الحاجـ ِ
وسـ َ
أن ذلــك ّ
ّ
َ
تحســن .وكان أكــر النــاس الذيــن يأتــون املراكــز املجتمع ّيــة وشــعر  %62منهــم أن ســبيلهم إىل الســكان املحتاجــن قــد
َّ
ـص  %40منهــم بالذكــر ّ
أن مشــاركتهم أعانتهــم
ـع ،وخـ َّ
(ونســبتهم  )%88أ َت ْوهــا مــن أجــل املعلومــات –وهــذا ُو ِّسـ َ
يشــر إىل َقــدْ ِر أهم ّيــة هــذه الحاجــة عنــد النــاس– عــى أن ُيص ِّوبــوا معونتهــم تصويبــاً مناســباً وأن يتجنّبــوا
إن املقاربــة اســتطاعت َو ْصـ َ
واستحســنَ زائــرو املراكــز عــى الخصــوص أ ّنهــا مصــد ُر التك ـرار .ثــم ّ
ـل لجــان األحيــاء
معلومــات غــ ُر ُمعتَمــ ٍد عــى قــادة املجتمــع املحــ ّ
ي مبــا اقــرُ َِح مــن املبــادرات التنمو ّيــة ،لضــان أن يُــدْ َر َج
ٍ
ّ
(اللذيــن َي ْكـ ُ ُ
املهجــرون يف التخطيــط لهــذه
ـر ّأل َي ِث ُقــوا بهــم) وأ ّنهــا فســحت لهــم لِقــا َء أفــراد املجتمــع املحــي َّ
الهيئــات وجهــاً لوجــه .وكانــت لجــان األحيــاء ذات َقــدْ ٍر املشــاريع ويف تنفيذهــا.
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التحدِّيات التي ينبغي التصدّي لها والدروس التي
يكــون فيهــا تأثـ ُر الســلطات (أو ح ّتــى إمســاكها زمــام األمــر) يف
يُست َفا ُد منها
ّ
ـي ومســتدام .فيقتــي التعامــل
آل ّيــات التنســيق املحـي ّ
مؤسـ ٌّ
كثـ ٌر مــن التحديــات ال ّرئيسـ ِة والــدروس املســتفادة مــن تنفيــذ مــع الســلطات أن يكــون عنــد ّ
موظفــي ميــدان العمــل اإلنســا ّين
ّ
املقاربــة يف أفغانســتان منطبقـ ٌـة عــى ســياقات حرض ّيــة أخــرى خـ ٌ
والعلـ ِّو يف ُسـلم الدرجــات
ـرة مخصوصــة ويش ٌء مــن الحنكـ ِة ُ
3
ً
ً
ـارج املخ ّيــات .و ُي ْل َقــى هاهنــا ّ
الضــو ُء عــى ثالثـ ٍة منهــا.
أوســع بــن الجهــات
الوظيف ّيــة .ويقتــي أيضــا إجامعــا
خـ َ
َ
ّ
ّ
الفاعلــة يف ميــدان العمــل اإلنســاين واإلمنــايئ يف كيف ّيــة التنســيق
الحـ َ
ـر.
أ ّولهــاّ :أن بنيــة املعونــة اإلنســان ّية كانــت قليلــة ال ُو ُضــوح ،والتعــاون بينهــا وبــن الســلطات املحل ّيــة والوطن ّيــة يف َ
ـارج املخ ّيــات،
مــن حيــث التنســيق يف االســتجابة للتَّهجــر خـ َ
ُ
َكييــف مقاربــة إدارة املخ ّيــات الســتعاملها يف
ـات ِعـ ّدة إىل عمــلٍ املســؤول ّية فيــه متداخلـ ٌـة إذن ،فت
وهــذا أفــى بهيئـ ٍ
والتفويــض فيــه مبهــم ،وأفــى أيضــاً إىل ُّ
تفــك ِك إجــراءات الســياقات الحرض ّيــة خــارج املخ ّيــات َع َم ٌ
نجــز
ــل جــا ٍر مل ُي َ
ــر يف أفغانســتان ُي ِّ ُ
بــن ّأن أســاليبها
املعونــة اإلنســان ّية .فشــدَّ َد ذلــك مــن التحــدِّي الواقــع عــى بعــدُ  ،ولكــنّ مــا ُخ ِ َ
َواصــلِ باال ّتجاهَ ــن ،وا ُمل َشــارك ِة
ت
ال
ـن
ـ
لتحس
الرنويجــي لالجئــن يف إيصــال معلومــات واضحــ ٍة العمل ّيــة ،املســلوكة
املجلــس
ُ
ّ
ـيق املح ـ ّ
مفيــد ٍة إىل أف ـراد املجتمــع املح ـ ّ
ي ،لضــان أن ُت ْعـ َ
ي املتعــدد القطاعــات ،ميكــن أن
ـ
ـرف لجــان املجتمع ّيــة ،والت ِ
ّنس ِ
ـون املســؤول ّي َة تصـ َ
األحيــاء وأن ُتج َعـ َ
ـب املك ّلفـ َ
ـاح التصـ ّدي ألكــر التح ّديــات الواقعــة عــى املــدن
ـل رشع ّيـ ًة ،وأن ُيحاسـ َ
ـوغ ِم ْفتـ َ
أص ُح والبلــدات ِشــ ّد ًة.
عــى حســب أعاملهــم .وهــذه املســؤول ّية ومــا يشــابهها ْ َ
خارجــه ،إذ
ـمي منهــا عنــد التنفيــذ َ
عنــد التنفيــذ يف املخ ّيــم الرسـ ّ
يكــون التفويــض يف هيئــة إدارة املخ ّيــم أوضــح ونطــاق ِع ْرفانـ ِه آ َنا ِهرش هُ و َلنْد anna.hirschholland@gmail.com
ُم ْستشار ٌة ُم ْستق ّلة يف الشؤون اإلنسان ّية
وقبولــه أوســع.
وثانيهــاّ :أن تنفيـ َذ املقاربــة يف أفغانســتان بـ َّ َ
ـاح
ـن باملثــالِ ّأن نجـ َ
خصصــة ِّ
تــاج إىل
املقاربــات ا ُمل ّ
لــكل منطقــ ٍة عــى ِح َد ِتهــا ُم ْح ٌ
نشــئُ تح ّدي ـاً
أن ُيض َّيــقَ نطــاق مســؤول ّيتها الجغراف ّيــة ،وهــذا ُي ِ
التوســع .ففــي أ ّول األمــر ،كانــت املراكــز
يقــع عــى إمــكان ُّ
ــع لعــرات آالف ،بــل مئــات آالف
املجتمع ّيــة أماكــن ُّ
تجم ٍ
ـت ّأن هــذا العــدد عظيـ ٌـم ْ
النــاس .وملّــا ثبـ َ
ـس للمقاربــة
وأن ليـ َ
خصصــة ِّ
لــكل منطقــ ٍة عــى ِح َد ِتهــا املركــوزة يف املجتمــع
ا ُمل ّ
َ
ٌ
ُ
املحـ ّـي طاقــة بــه ،كان ال ب ـ ّد مــن أن ت ْرك ـ َز عنــارص املقاربــة؛
أي التوعيــة املتن ّقلــة واملشــاركة املجتمع ّيــة ،يف أحيــا ٍء أصغــر
داخـ َ
تجمــع النــاس فيهــا أوســع .وبذلــك
ـل األماكــن التــي يكــون ُّ
ً
ً
ُّ
مجتمعــي مركــزا رئيســا للتنســيق
ميكــن أن يكــون كل مركــ ٍز
ّ
َ
داخــل أحيــاء ِعــ ّدة يف املناطــق املجــاورة أو بينهــا .عــى ّأن
ْ
ِف ـ َرق التوعيــة املجتمع ّيــة ُمــدَّ ت لتصــل إىل عــد ٍد مــن األحيــا ِء
ـب جــودة االســتجابة الحـ َ
ـال.
ناسـ َ
كثـ ٍر ،ومل تســتطع ضــان أن ُت ِ
َ
ُ
بعــض األحيــاء املســتضعفة مــن دون
وفــوق ذلــك ،بقيــت
معونــة ،فــكان مــن هــذا أنِ انعدمــت املســاواة بــن األحيــاء.
وثالثهــاّ :أن تجربــة أفغانســتان ب ّينــت التحــدي الواقــع عــى
التعامــل مــع الســلطات املحل ّيــة والوطن ّيــة .إذ جعــل تع ُّقــدُ
دينام ّيــات القــوة بــن مختلــف الســلطات وداخلهــاُّ ،
وتدخــل
هــذه الســلطات ال َع ـ َر ِ ُّ
ض يف مــا ُيب ـ َذ ُل يف االســتجابة اإلنســان ّية
مــن جهــد ،ج َع َ
ــا مــن التنســيق الجــديّ املفيــد بينهــا أمــراً
َ
عس ـراًُّ ،
وكل ذلــك ُيــدْ ِن مــن املســتحيلِ إقام ـة بنيــانٍ ملقارب ـ ٍة

هذه املقالة مبن ّي ٌة عىل خربة مؤلِّف ِتها التي اكتسبتها بالعمل يف
الرنويجي لالجئني يف أفغانستان بني سنة  2017وسنة
املجلس
ّ
 .2019عىل ّأن َّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء
الرنويجي
مؤلِّف ِتها وقد ال تستوي هذه اآلراء وآراء املجلس
ّ
4
لالجئني.
الح َض.
 .1ال
ٍ
املهجرين يف َ
هجرين َ
خارج املخ ّيامت أو َّ
معطيات موثوقاً بها اليو َم يف نسبة ا ُمل َّ
ويغلب عىل املصادر ذِك ُرها ّأن النسبة تقع بني  %60و .%80مثال ذلك ّأن املفوض ّية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أوردت يف تقريرها يف االتّجاهات العامل ّية سنة
 2018نسبة  ،%60ول ّكن هذه النسبة ال تشتمل إال عىل َمن عُ ِل َم مكان إقامته منهم:
bit.ly/UNHCR-Global-Trends-2018
العاملي يف النُّزوح الداخ ّ
ثم جا َء مركز رصد النُّزوح الداخ ّ
يل سنة 2019
يل ف َذ َك َر يف تقريره
ّ
وجه النظ َر إىل عدم وجود أد ّلة قويّة ت َْس ِندُ هذه
أن النسبة تقع بني  %60و ،%80ولكنّه ّ
النسبةbit.ly/IDMC-GRID-2019-urban :
وملزي ٍد من املعلومات يرجى االتصال باملؤلِّفة.
Global CCCM Cluster (2014) Desk Review: Urban Displacement & .2
Outside of Camp
واملهجرين املقيمني خارج املخ ّيامت)
(مراجعة :التَّهجري الحرضيّ
َّ
bit.ly/CCCM-DeskReview-2014
 .3ملزي ٍد من املعلومات يف كفاءة ّ
املوظفني العاملني يف البيئات الحرضيّة ،انظر:
Ely A et al (2019) Urban Competency Framework, Global Alliance for
Urban Crises
(إطار الكفاءة الحرضيّة)
bit.ly/Urban-Competency-2019
امت الذي ْأج َرا ُه املجلس الرنويجي لالجئني يف أفغانستان ِوزار ُة
 .4م َّول مرشوعَ
خارج املخ ّي ِ
ِ
ّ
ومكتب الس ّكان والالجئني والهجرة بوزارة
واملنظم ُة الدول ّية للهجرة،
الخارج ّية الرنويج ّية،
ُ
الخارجية األمريكية.
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ض بنغالديش
مقا َرب ُة إعدا ِد بر َ
امج تشمل املدينة ُك ّلها يف َح َ ِ
ِب َباشا َد َتا

َ
حقوق األطفال
ط ّبقت منظمة الرؤية العامل ّية مقارب ًة تشمل املدينة ُك ّلها لتق ِّل َل من عمل األطفال ولتحمي
دروس ِّ
لكل املشاركني يف إعداد الربامج الحرض ّية.
العاملني يف أربع مدن ببنغالديش .ويف هذه املقاربة
ٌ
نحو مـن ثالثة ماليني
يُقـدّ ُر ّأن مـن األطفـال النَّازحين داخل ّيـاً ٌ
وخمـس املليـون ( )3.2يعملـون يف بنغالديـش .ويف أغلـب
الحـاالت ،تضطـر األرس النازحـة داخل ّياً إىل إخـراج أطفالها من
املدرسـة وإرسـالهم إىل العمـل ،ألنهـا غير قـادرة على القيـام
ٌ
محتاجـة إىل املـال حتّـى تعيـش.
بكلفـة تعليمهـم ،أو ألنهـا
وميكـن أن يعمـل األطفـال قانون ّيـاً يف بنغالديـش ابتـدا ًء مـن
سـنّ  ،14وتحظـر السياسـة الوطن ّيـة للقضـاء على عمـل
َ
توظيـف األطفـال الذيـن هـم
األطفـال ،الصـادرة سـنة ،2010
دون السـنّ القانون ّيـة وتوظيـف األطفـال يف األعمال الخطرة،
ً
قليلا ض ّيـقَ النطـاق.
ولكـنّ تنفيـذ هـذه السياسـة مـا يـزال
ولذلـكَ ،ي ْك ُ ُ
ثر أن يعمـل األطفـال يف أعمال خطـرة ،ومنهـا
صناعـة املالبـس ،والنّقـل ،وتحطيـم السـفن ،وصيد األسماك،
والعمـل املنـزيل ،وأعمال البنـاء ،والبيـع يف الشـوارع ،ونبـش
النفايـات.

وقـد رُوعُ ـوا على حسـب حاجتهـم .وأ ّمـا الشـباب الـذي تقع
سـنّهم بين  15و ،18فقـد كان لهـم التدريـب على املهـارات
ً
خطير -يليق
عملا -غري
املهن ّيـة ،حتّـى يسـتطيعوا أن يجـدوا
ٍ
ُ
رشكَ
بهـم .وإلعانـة األطفـال على االتصال بأصحـاب العمـل ،أ ِ
أصحـاب العمـل املحتمـل أن ّ
يوظفوهـم ،ووُعُّ ـوا يف الوقـت
نفسـه مبـا يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل والقوانين املعن ّية بعمل
معطيـات ُت ِع ُ
أنشـئَت قاعـ َد ُة
ين على ضمانِ
ٍ
األطفـال .وفـد ِ
إيصـال الخدمـات املناسـبة إىل األطفال عىل حسـب حاجاتهم
ا ُملع ّينة.
يـح بنـاء القـدرات –التـي لهـا صلـة بتوليـد
وفـوق ذلـكُ ،أ ِت َ
رس عددهـا  12ألفـاً
الدّخـل ،واإلدّخـار ،وريـادة األعمال– أل ٍ
(كان أطفالهـا يعملـون يف أعمال خطـرة ،وكان دخـل أرسهـم
أقـل مـن  35دوالراً أمريك ّيـاً يف الشـهر) .وقـد ُق ِّل َ
ّ
ـل الدعـم
ً
واطـنُ
النقـديّ الـذي كان متاحـا لبعـض األرس التـي فيهـا َم ِ
ً
تقليلا تدريج ّيـاً ،حين أصبحـت مشـارك ًة يف
ضعـف مع ّينـة،
ٍ
أعمالٍ م ّولـد ٍة للدخـل .ويف الوقـت نفسـه ،قصـدت برامـج
توسـيع املـدارك إىل بنـا ِء مـدارك اآلباء واألمهـات ليدركوا ما يف
عمـل األطفـال مـن آثا ٍر ضـا ّرة .هـذا ،ودعمت ّ
منظمـة الرؤية
العامل ّيـة يف بنغالديـش ،لضمان املشـاركة املجتمع ّيـة ،تأليـف
ّ
املنظمات األهل ّيـة التـي أدارت خطـط االدّخـار وأقرضـت
ّ
ً
أعضاءهـا .وقـد أعـان العمل مـع املنظامت األهل ّيـة أيضا عىل
املحلي يف َر ْص ِـد مـا ُي ْنت ُ
ّ
َهـك يف عمل
ضمان مشـاركة املجتمـع
األطفـال والتبليـغ عنـه.

ويف هـذه الظـروف ،اسـتهدفت منظمـة الرؤيـة العامليـة يف
نـازح داخل ّياً ( %57منهم ٌ
بنات و%43
بنغالديـش  88853طفلٍ
ٍ
منهـم بنين) يف أربـع مدن (وهي د ّكا ،وشـيتاغونغ ،سـيلهيت،
وخولنـا) مـن سـنة  2016إىل سـنة  .2018وكان الغـرض إبعاد
األطفـال عـن األعمال الخطـرة ،ومحاولـة ضمان متتعهـم
بحقوقهـم األساسـ ّية ،وذلـك بتطبيـق املقاربـة القياسـ ّية التـي
عنـد منظمـة الرؤيـة العامل ّية عىل كل الربامـج الحرض ّية؛ وهي
مقاربـة تشـمل املدينـة ُك ّلهـا ُتَـدُّ يف مسـتويات مختلفـة مـن
ـرس هـذه املقاربـة،
إدارة املدينـة لتضمـنَ أثـراً مسـتداماً .و ُت ِ
مشـاركات وتعـاونٍ  ،أل ّيـات َدعْم املجتمـع املحيلّ،
اسـتناداً إىل
ٍ
ثـم تعتمـد على املعرفـة وعلى ومـا يـرد عليهـا مـن تقويـم يف مستوى املقاطعة
يـم املنـارص َة يف أقامـت ّ
منظمـة الرؤيـة العامل ّيـة يف بنغالديـش ،يف هـذا
األداء مـن األنشـطة يف هـذه األحيـاء ،لكي ُت ِق َ
ً
املسـتوى ،مشـاركات وتعاونـا بينهـا وبين مختلـف أصحـاب
مسـتوى سياسـات املقاطعـات والسياسـات الوطن ّيـة.
الخـاصّ ،
ومنظامت
املصلحـة املعن ّيين ،ومنهـم مـن يف القطاع
ّ
الحي
املجتمـع املـدين ،وغريهـا مـن مؤسسـات يف مسـتوى
يف مستوى ّ
اسـ ُت ِه َ
َ
َ
ُ
دف يف هـذا املسـتوى األطفـال واآلبـاء واألمهـات املقاطعـات ،وذلـك لكي تنا ِقـش املسـائل املوصولـة باألطفـال
ّ
ُ
سـلطات ،كمديريـة الرتبية
يـم املنارصة مع
ٍ
وأصحـاب العمـل .فأ ّمـا األطفـال الذيـن تقـع سـنّهم بين  5النازحين ،ولكي ت ِق َ
باملجـان مـن والتعليـم يف املدينـة .ومـن فضـل الجهـد التعـاو ّين ،أن ُألِّ َفـت
و 14فقـد ُف ِت َ
ـح لهـم سـبيل الوصـول إىل مـا هـو ّ
وتعليم
الرسـمي
تعليـم غير
أسـايس قائـم عىل الكفـاءة ،وإىل لجـان حاميـة عمل األطفـال يف املدن األربع .ففـي بنغالديش،
ّ
ّ
ٍ
ٍ
أمكنـة رياضـة األجسـام وغير ذلك مـن رضوب الرتفيـه .ولقد ال تعمـل معظـم اللجـان املحل ّيـة يف مسـتوى األقسـام (وهـي
ٌ
اشـ ُت ِم َل على األطفـال ا ُملع ّوقني يف برامج التعليم غري
مفتقرة
الرسـمي ،أخفـض طبقـة مـن طبقـات الحكومـة املحل ّيـة) ألنهـا
ّ
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املبـارش ،ال أن ُتبنَـى قدرتهـم و ُيد ّربون على املهارات .ومن
أجـل ذلك ،جـاء ُم َمث ُلو الحكومة املحل ّية والقـا َد ُة الدين ُّيون
وذوو النفـوذ ،فحفـزوا النَّازحين داخليـاً إىل مـا يف بنـاء
القـدرة والتدريـب على املهـارات مـن فوائدَ بعيـدة األمد.

ولكـن لجـان حاميـة
إىل املـوارد واالسـتقالل يف ا ّتخـاذ القـرارّ ،
عمـل األطفـال عـزّزت قدر َتها من خلال دَعمها بأعمال أمانة
أنشـئَت مكاتـب
السر وإعانتهـا بتيسير االجتامعـات .وقـد ِ
ّ
اعيـة لحاجـات األطفـالُّ ،
اسـتفهام وتبليـغ مر ٌ
وخط مسـاعدة،
ٍ
يف مراكـز الرشطـة املحل ّيـة ،وذلـك لضمان أال ُتنت َ
َهـك حقـوق
َ
ـح السـبيل للتبليـغ عـن ِّ
ّ
ـذل مـن جهـد يف لجـان حامية عمـل األطفال
كل انتهـاك.
على أن مـا ُب ِ
األطفـال ،ول َف ْس ِ
ملعالجـة االنتهـاك (أي انتهـاك قانـون عمـل األطفـال،
الوطني
يف املستوى
واإلسـاءة لألطفـال جسـدياً وجنسـ ّياً) مل يكـن ناجعاً بحيث
ّ
منظمـة الرؤيـة العاملّـة يف بنغالديـش ّ
أ ّلفـت ّ
ومنظمات غير تحصـل الكفايـة ،يف الحـاالت التـي يكـون فيهـا ا ُمل ْن َت ِهـكُ
ُ
ً
ْ
ُ
الوطني،
تغيير السياسـات يف املسـتوى
ْصر
صاحـب نفو ٍذ .ولذلـك ،أ ِعيدَ تأليف اللجان لتشـمل أعضا ًء
َ
حكوم ّيـة ِحلفـا َين ُ ُ
َ
ّ
الح ْل ُ
ـف عـدداً مـن املناقشـات بينـه وبين وزارة الرتبية مـن هيئـات إنفـاذ القانـون ،واإلعلام ،والنـاس البارزين يف
فـأدا َر ِ
ّ
ّ
سـتعمل تأثير كل هـذه وهـؤالء
والتعليـم ،ووزارة شـؤون املـرأة والطفـل .وكان الغـرض مـن املجتمـع املـدينّ ،حتـى ُي
َ
تلـك املناقشـات ضمان أن
يتحسـنَ تنفيـذ السياسـة الوطن ّية لبلـوغ الغاية.
َّ
للقضـاء على عمـل األطفـال الصـادرة سـنة  ،2010والسياسـة
الوطن ّيـة للتعليـم الصـادرة سـنة  2010أيضـاً ،وأن ُي َح َّ
ـث ونحن نويص مبا ييل لتحسني تطبيق هذه املقاربة:
حاجـات
ـج
ِ
صانعـو السياسـات على تغيريهـا بحيـث ُت َعالِ ُ
ُ
الحـي :ينبغـي ،على حسـب
األطفـال النَّازحين .فنشـأ مـن هـذه املناقشـات خطـة عمـلٍ تخصيـص الزمـن يف مسـتوى
ّ
ٌ
موصولـة بهـذه النقـاط،
واتفـاق على التأثري الـذي يحتمل أن املقاربـة التي تشـمل املدينـة ُك ّلها ،لهيئـة اإلعانة (وهي يف
ّ
ً
يكـون ألصحـاب املصلحـة املعن ّيين يف األمـر.
هـذه الحالـة منظمة الرؤية العامل ّيـة يف بنغالديش) أوال أن
ـع مـا يف القاعـدة الشـعب ّية مـن بصائ َر،
تركـز ّ
همهـا يف َج ْم ِ
التحدّ يات وتقليلها
إتاحـ ِة الخبرة ال ِّت ْقن ّيـة .وينبغـي
يف مسـتوى
الحـي ،ثـم َ
ّ
ُ
ّ
َ
ّ
الحـي على مسـتوى
كان مـن هـذه املقاربـة التي تشـمل املدينة كلهـا ،أن  70ألف أن تتعاقـب البصائـر مـن مسـتوى
ّ
الوطنـي مـن خلال املشـاركات
طفـلٍ على التقريـب إ ّمـا عادوا إىل املدرسـة (وهم َمن سـنّهم املقاطعـة واملسـتوى
ّ
ّ
أثـر أعـرض .ومـع ذلـك،
أقـل ِمـن  )14أو اسـتم ّروا يف العمـل ولكـنْ يف وظائـف أفضل ومبـادرات املنـارصة ،لكي ُيو ّلـدَ ٌ
ُّ
(وهـم َمـن سـنّهم أكثر ِمـن  .)14ويف الوقت نفسـه ،انتفعت أنشـأ بَـدْ ُء التدخلات يف املسـتويات الثالثـة (أي مسـتوى
الوطنـي) يف آنٍ معـاً
املهنـي وأنشـطة توليـد الدّخـل .فـزاد
أرسهـم مـن التدريـب
الحـي ومسـتوى املقاطعـة واملسـتوى
ّ
ّ
ّ
َدخْ ُ
بعـض اإلشـكال ،وق َّل َ
َ
ـل أرسهـم ،يف املتوسـط .%15 ،ومـع ذلـك ،وعلى الرغـم
ـل نجوعَ عملنـا .فاسـتخلصنا من ذلك
ّ
ّ
َخْ
الحي،
يـص
مـن أن هـذه املبـادرات أظهـرت نتائـج عظيمة ،وقعـت عدّ ة أنـه ينبغـي ت ِص ُ
ٍ
مزيـد مـن الوقت يف مسـتوى ّ
الشروع يف أعمالٍ يف مسـتوى املقاطعـة واملسـتوى
تحدّ يـات على امتداد طريـق التنفيذ ،وقد يكـون لبعض هذه قبـل
ِ
التحدّ يـات وكيف ّيـة معالجتهـا ٌ
صلة بالعاملين يف إعداد الربامج
الوطني .
ّ
الحرض ّيـة يف غير هـذه الحاالت.
سـية :التعـاون
التوعيـة يف التنميـة االجتامع ّيـة
ّ
واملؤس ّ
وكانـت إحـدى التحدّ يـات البـارزة هـي طبيعـة العيشـة مـع سـلطات املدينـة أو ممثلي الحكومـة هـو أحـدُ أركانِ
الحرض ّيـة التن ُّقل ّيـة والدينام ّية .إذ يعتمـد إيصال الخدمات إىل املقاربـة التـي تشـمل املدينـة ُك ّلهـا .ومـع ذلـكَ ،ن ِجـدُ ّ
أن
مـن يحتـاج إليهـا َك ِث َري اعتما ٍد عىل اسـتطاعة الوصـول إليهم ،رغبـة ممثلي الحكومـة يف بنغالديـش ،عمومـاً ،يف التعاون
ولكـنْ قـد ال ّ
يظـل النَّازحـون يف مكان واح ٍد مـدّ ًة طويلة .فأىت على التنميـة املبـارشة (أي الدعـم النقـديّ  ،وتنميـة البنية
ـل ُ
َو ْص ُ
ُّ
وحثهم عىل املشـاركة التحت ّيـة ،وغير ذلـك) أكثر مـن رغبتهـم يف التعـاون على
األ َس النَّازحـة باملنظامت األهل ّية َ
ً
يف خطـط االدّخـار،
فجلـب شـيئا مـن األمـن ،حتّـى ال يحتـاج التنميـة االجتامع ّيـة (مثـل بنـاء القـدرة وتوسـيع املـدارك
َ
ّ
النَّازحـون إىل االنتقـال كما كانـوا ينتقلـون مـن ُ
قبل.
سـية (كبنـاء قـدرة
املحلي) أو التنميـة
يف املجتمـع
ّ
املؤس ّ
ٌ
حاجـة ال تـزال
ثـم ،كان هنـاك
الحكومـة املحل ّيـة) .ومـن ّ
َ
هنـاك تحـ ٍّد بـارز آخـر ،وهـو َت ْف ِض ُ
ثـم كان
ـح إىل توسـيع املـدارك بين ممثلي الحكومـة وهيئـات
يـل النـاس األكثر ُت ِل ُّ
ّ
َ
ً
سـية.
اسـتضعافاً مـن النَّازحين داخليـا ،أن ُيعطـوا الدعـم النقـديّ الخدمـات ليدركوا أهم ّيـة التنمية االجتامع ّية
ّ
واملؤس ّ
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املنـارصة واملتابعـة :رأى بعـض ممثلي الحكومـة ّأن معالجـ َة
حاجـات سـاكني األحيـاء الفقيرة ُت ْثنيهـم عـن العـودة إىل
قراهـم ،فـكان مـن ذلـك ْأن ّ
قـل اهتاممهـم مبعالجـة تلـك
ـع إطـا ِر عمـلٍ وخطـة ملنـارص ٍة،
الحاجـات .فـكان ينبغـي َو ْض ُ
ً
َ
َ
َغ َر ُضهـا إثـا َر ُة اهتمام أصحـاب املصلحـة املعن ّيني األكثر نفوذا ِب َباشا دتا Bipasha_Dutta@wvi.org
ّ
نس ٌ
ّ
واألقـل اهتاممـ ًا ،وكان ينبغـي أن ُي َ
قة وطن ّية ،يف إدارة اإلسرتاتيج ّيات واالبتكار واملعرفة ،مبنظمة
شر َك ممثلـو الحكومـة ُم ّ
ُ
وبعـدُ
 ،فـإن أ ِريـ َد الرؤية العامل ّية يف بنغالديش www.wvi.org/bangladesh
مـن أ ّول خطـو ٍة يف طريـق إعـداد املشروع.

ضامن اسـتدامة هـذه املقاربـة ،ينبغي أن ُت ِعدَّ هيئـات اإلعانة
والهيئـات الحكوم ّيـة إطـا َر عمـلٍ تشترك فيـه هـذه الهيئـات
يف ال ّرصـد.

َ
األعم ُل ا ُملنَاخ ّي ُة التحويل ّية يف املدن

رتن
يش َيا بيتينويت ،وأكاثا كافيكي ُؤيل ،وسارة رو ِزن ِغ ِ
فرونسوا ِج ِمن ،وكا ُرلني ِزكغراف ،وأ َناليس ديبو ،و ِل ِت ِ

َاخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن (ومنهم الالجئون والنَّازحون داخل ّياً)
ّإن الكيف ّية التي عليها تأث ُري ُّ
تغي ا ُملن ِ
َل ِمنَ املسائل الها ّمة ج ّداً ،لكنّها مل ُت ْب َح ْث بالقدر الذي ينبغي ،و ِم ْث ُلها يف األهم ّية ،الكيف ّية التي عليها
س ُي َعا ِل ُج الحكمُ املح ّ
يل مواطنَ َض ْع ِف املهاجرين ويدعم اندماجهم يف املدن.
ٌ
تغــر
واقفــة يف أول الصفــوف بوجــ ِه
املــدن اليــو َم
ُّ
َ
ا ُملنَــاخ .ومــع ّ
أن املــدن تشــغل مــن البســيطة %2
فقــط ،فهــي موطــن أكــر مــن نصــف سـ ّ
ـكان العــامل،
و ُي ْســته َل ُك فيهــا نحــو  %80مــن َقــدْ ِر اســتهالك الطاقــة
ـاث الغــازات
يف العــامل ،وأكــر مــن  %60مــن َقــدْ ِر ابتعـ ِ
الدفيئ ّيــة 1.وملّــا كان النمــ ّو الســكا ّ
ين يزيــد هــو ومــا
يرتتــب عليــه مــن حاجــات ،كان ســاكنو املــدن،
وبن َيتهــا التحت ّيــة والخدمــات فيهــا ُمع ّرضــون بشــدّ ٍة
ـر املنــاخ .والواقــع ّ
أن كثــراً مــن املــدن قــد
آلثــار تغـ ُّ
دخلــت يف معانــاة األخطــار املناخ ّيــة ،ومنهــا الفيضــان،
والتحــات الســاح ّ
ّ
ّ
األريض،
يل ،ومــوج الحــ ّر ،واالنهيــال
وســتقع هــذه األخطــار عــى كثــر مــن غــر هــذه
املــدن يف مســتقبل الزمــان .وحســبنا يف هــذا الصــدد
ر عاصمــة
بقــرار الحكومــة األندونيســ ّية األخــر تغيــ َ
البــاد مــن جاكرتــا املنخفضــة إىل جزيــرة بورنيــو.

ـم ّ
أن الهجـرة ،ومنهـا الهجـرة القرسيـة ،لهـا أثـا ٌر يف
و َنزْعُ ُ
َ
ُ
لتغير املنـاخ ،مـن حيـث مـا ُيبـذل مـن
اسـتجابات املـدن ُّ
الصمـود يف
جهـ ٍد يف تقليـل ابتعـاث الغـازات ويف تعزيـز ُّ
2
املـدن ،وخاصـ ًة يف مجتمعـات املهاجريـن الحرض ّيين.
يهـم التمييـز
وعنـد النظـر يف العمـل املناخـي الشـامل ،ال ّ
املهـم التهميـش أوالً (إذ
هجريـن واملهاجريـن .بـل
ُّ
بين ا ُمل ّ
مينـع النـاس من الوصـول إىل الخدمـات األساسـ ّية) ،والعمل
املناخـي ثانيـاً (إذ فيـه احتمال أن تـزداد قـدرة النـاس عىل
ّ
تغير املنـاخ).
التك ُّيـف واإلسـهام يف تقليـل آثـار ُّ

َوهَ ُ
تغي املناخ الحرضيّ
ـن ا ُمل ّ
هجرين أمام ُّ

َي ْك ُ ُ
ثر أن ينتقـل النـاس إىل املناطـق الحرض ّيـة التـي فيهـا
ُ
الشيء األحسـن مـن فـ َر ٍص مـدرة للدخـل ،وبنيـة تحت ّيـة،
وخدمـات اجتامع ّيـة ،ولكـنّ هـذه املناطـق قـد تتعـرض
ورشقـي
لضروب أخـرى مـن األخطـار .فمنطقـة جنـو ّيب
ّ
ٍ
ٌ
آسـيا خصوصـاً
واسـعّ ،
لتهجير نطاقـهُ
ألن ارتفـاع
عرضـة
ٌ
ٍ
متناسـب هـو وكثرة
تأثير غير
سـطح البحـر سـيكون لـه ٌ
ٍ
ّ
السـكان املقيمين يف املناطـق الحرض ّيـة املنخفضـة .ومثـال
ً
ً
ّ
ذلـك ،أن سـ ّتا مـن املـدن العشرة الكبرى يف آسـيا تقـع يف
السـاحل (فجاكرتـا ،وشـنغهاي ،طوكيـو ،ومانيلا ،وبانكـوك،
ومومبـاي).

حصنــت املــدن ثغورهــا فهــي
ويف الســنني األخــرةّ ،
تغــر املنــاخ ،وأظهــرت فيهــا
كفــاح
بالطليعــة يف
ُّ
ِ
ونخــص
الجامعــي.
املنســق
وجــوه القيــادة والعمــل
ُّ
ّ
ّ
ـي
بالذكــر هاهنــا ،فريــق قيــادة املــدن األربعــن املعنـ ّ
باملنــاخ ،وهــو شــبكة نســجت خيوطهــا  96مدينــ ًة
ـي ،و ُيـ َرى فيــه تعزيــز التعــاون
ملتزمـ ًة بالعمــل املناخـ ّ
ٌ
ّ
ُ
وضــان أن أصــوات املــدن ممثلــة يف الدبلوماســ ّية ففـي املـدن واملناطـق الحارض ّيـة ،يؤثـر تهميـش املهاجرينَ
والسـيايس والجغـرا ّيف يف قدراتهـم
واالجتامعـي
الدول ّيــة املعن ّيــة باملنــاخ ويف
ْــع االقتصـاديّ
ِ
ّ
ّ
منتديــات ُصن ِ
على التصـدّ ي للكـوارث البطيئـة الحـدوث (مثـل ارتفـاع
السياســات.
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الالجئني/جم هُ و ِيلربُك
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
ِ

رشقي كابل بأفغانستانُ َ ،
وأكث مَن يقطنه األف َغ ُان الذين عادوا من باكستان .و ُت ِع ُني املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها العائدين عىل الوصول إىل
دشت تره خيل هو ٌّ
حي عشوا ّيئ يف ضواحي ّ
الخدمات األساس ّية واالنتفاع من األرايض والوظائف.

درجـة الحـرارة ،ومـوج الحـ ّر املتكـ ّرر) وللصدمـات املفاجئة
تغير املنـاخ.
(كالفيضـان واملـدّ
العاصفـي) الناجمـة عـن ُّ
ّ
ويتحمـل املهاجـرون الحرض ُّيـون الذيـن مـن الفئـات ذات
ّ
أعظـم تعـ ُّر ٍض
يتحملـون–
الدخـل املنخفـض –وسـيظ ُّلون
َ
ّ
تغير املنـاخ ،فهُـم ُّ
أقـل قـدرة
لألخطـار الناجمـة عـن آثـار ُّ
مـن الذيـن لهـم مـن املـوارد ما هـو أكرث على ا ّتخـاذ تدابري
التصـ ِّدي لهـذه اآلثـار يف املـدى القصير ،كإجال ِء أفـراد ُ
األ َس
أو حاميـة األصـول ّ
مما هـو مرتبط بتلـك اآلثار من خسـائر
ً
أو رضرُّ .
ويقـل فيهـم أيضـا احتمال انتعاشـهم مـن اآلثـار
التـي ّ
تضر سلامتهم الجسـد ّية ومصالحهـم االقتصاد ّيـة
وصحتهـم النفسـان ّية واالجتامع ّيـة.
ّ

مـن األحـوال الجتامع ّيـةُّ ،
كل هـذا ،يسـهم يف زيـادة مواطن
الضعـف عنـد املهاجريـن وتع ُّرضهـم لإلجهـاد والصدمـات.
فعندمـا تكـون خيـارات السـكن وفـرص العمـل قليلـة،
يسـتقر القادمـون الجـدد يف الغالـب بأكثر املناطـق خطـراً
مـن حيـث تع ُّرضهـا ألخطـار الكـوارث املناخ ّيـة ،يف مناطـق
تكـون كلفـة السـكن فيهـا أرخـص ويسـهل الحصـول عليـه،
ولكـنّ الظـروف املعيشـية فيهـا أسـوأ بالقيـاس إىل غريهـا.
فيفضي بهـم األمـ ُر إىل َش ْ
ـغلِ أماكـنَ تكـون البنيـة التحت ّيـة
فيهـا مهلهلـة غير كافيـة الحاجـة ،والخدمـات االجتامع ّيـة
األريض .و ُي ُ
ّ
ضاف
قليلـةُ ،مع ّرضـة ألخطـار الفيضان واالنهيـال
إىل ذلـكّ ،
أن املهاجريـن يعيشـون غالبـاً يف مبـانٍ غير آمنـة،
لتـزم يف بنائهـا بقوانين البنـاء ولوائحه (هـذا إذا ُو ِج َدت
مل ُي َ
هـذه القوانين) .فينتهـي املهاجـرون يف هـذه املناطـق إىل
َ
فـوق معاناتهـم حين تنـزل مبناطقهـم الكـوارث،
معانـا ٍة
3
َ
َ
فيـزداد بذلـك خطـ ُر نزوحهـم.

هـذا ،وقـد تؤ ّثـر الكـوارث املفاجئـة والكـوارث البطيئـة
املهمشين تأثيراً غير
الحـدوث يف مجتمعـات املهاجريـن
ّ
ً
أصلا
متكافـئ ،وال سـ ّيام حين تكـون ظروفهـم املعيشـية
ّ
املعيشي،
متقلقلـة .ف ِق ّل ُـة فـرص العمـل ،وانعـدام األمـن
ّ
ُ
وضيـق سـبيل الوصـول إىل الخدمـات االجتامعيـة أو ِقلتهـا ،وفـوق التحدّ يـات املتقدمـة الذكـر ،فاملع ّوقـات اللغو ّيـة،
وظـروف السـكن الرديئـة ،والتعـ ُّرض للجرميـة وغير ذلـك و ِق ّلـة املـال ،وق ّلـة املعرفـة بالسـياقات املحل ّيـة والصدمـات
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البيئ ّيـة السـابقة ،والتمييـز ،واملشـاركة املجتمع ّيـة غير
الكافيـة ،والشـباك االجتامع ّيـة الضعيفـةُّ ،
كل ذلـك ،ميكـن
غير مـن تصـ ُّورات املهاجريـن لألخطـار البيئ ّيـة ،وأن
أن ُي ّ َ
ُيعـ ِّو َق حصولهـم على املعلومـات الكاملـة الج ّيـدة التـي
4
تـأيت يف وقتهـاَ ،
قبـل ُنـزولِ الكـوارث ويف خاللهـا وبعدها.
ّ
وميكـن أن تدفـع هـذه العوامـل املهاجريـنَ إىل اتخـاذ
قـرارات خطـرة .ومثـال ذلك ،أ ّنه قـد يكون انعـدام الخربة
ً
عاملا ُمسـ ِه ً
ام يف إقامـة
الطينـي
الشـخص ّية يف االنهيـال
ّ
املهاجريـن مـن شما ّ
رشقـي الربازيـل مبـانٍ متقلقلـة
يل
ّ
َ
فـوق األحيـاء
الطينـي
يف املنحـدرات املع ّرضـة لالنهيـال
ّ
الفقيرة بريـو دي جينيرو 4.وميكـن أن يظهـر ضعفهم أمام
َ
وقـت الخطـر.
الكـوارث يف اسـتجاباتهم إلخلاء مسـاكنهم
فأ ّمـا املهاجـرون الذيـن ليـس لهـم مـن املمتلـكات إال
القليـل أو املقيمـون يف مسـتوطنات غير نظام ّيـة الذيـن
حقوقهـم يف التم ُّلـك مهلهلـة ،فيمكـن أن ُت َق ّل َ
حاج ُتهُـم
ـل َ
إىل البقاء يف مسـاكنهم لحراسـتها وحراسـة مـا ميلكونه من
رغبتهـم يف اإلخلاء أو قـد ُت ِعيدُ هـم مسـاكنهم قبـل األوان
الـذي ينبغـي العـودة فيـه عود ًة فور ّيـ ًة يف عقـب الكارثة.
وميكـن أن ُتق ِّل َـل هـذه القيـود أيضـاً قـدرات النـاس
ورغبتهـم يف السـعي إىل اإلغاثـة والحصـول عليهـا يف عقب
األحـداث املفاجئـة .وميكـن ل ِق ّلـة الطرقات وضعـف البنية
التحت ّيـة أن ُيع ِّوقـا أفـراد خدمـات الطـوارئ يف إيصالهم ما
إمـدادات وخدمـات إىل املسـتوطنات غير
هـو هـام مـن
ٍ
ـل األوراق الرسـم ّية رشطـاً
النظام ّيـة .وعندمـا يكـون َح ْم ُ
أساسـ ّياً إلعانـة النـاس ،يواجـه املهاجـرون غير النظام ّيين
نزوح
وا ُمل ّ
هجـرون الـذي فقـدوا وثائقهـم يف أثناء كارثـ ٍة أو ٍ
مصاعـب يف الوصـول إىل اإلغاثـة .وحتّـى لـو مل
سـابق
َ
ُ
خشـية الذيـن ال يحملون
تكـن الحـال كذلـك ،فقد تفـوق
وثائق رسـم ّية مـن الرتحيـلِ حاجتَهم إىل املعونة الرسـم ّية،
ولقـد يتفاقـم األمـر عنـد انعـدام الثقـة باملسـؤولني
الحـد
املحل ّيين .فحين ال ُيراعَـى املهاجـرون يف خطـط ّ
املناخـي،
مـن األخطـار واالسـتعداد لهـا وخطـط العمـل
ّ
فقـد يضطـ ُّرون إىل االعتماد على املعونـة غير الرسـم ّية
ّ
اك االجتامع ّيـة يف َد ْع ِمهـم.
والشـ َب ِ
ولذلـك كان إدمـاج املهاجريـن الحرض ّيين يف التخطيـط
تغير املنـاخ ،ويف خطـط تقليـل األخطـار
للتك ُّيـف مـع ُّ
واالسـتعداد لهـا ،ويف برامـج اإلغاثة ،أمراً يف غايـة األهم ّية.
فبسياسـات الهجـرة الحرض ّيـة والتوطين واإلدمـاج الج ّيـد
ا ُملـدار ِة ج ّيـداً (اقتصاد ّيـاً واجتامع ّيـاً ومدن ّيـاً) ،ميكـن أن
ّ
السـكانِ ا ُملقب ِلينَ على التصـدّ ي آلثـار
ُتعـ ّز َز املـدن قـدر َة
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تغير املنـاخ والتك ُّيـف معهـا .وهـذا يقتضي تحسـيناً يف
ُّ
الحوكمـة والتنسـيق والتواصـل يف ِّ
كل قطاعـات الحكومـة
قيمهـا املجتمـع املـد ّ
ين ،ومشـارك ًة
وطبقاتهـا ،ومشـارك ًة ُي ُ
يمهـا ّ
كل جامعـات مجتمع املهاجريـن الحرضيّ .
َن ِشـط ًة ُت ِق ُ

الروابط بين الهجرة القرس ّية والعمل املناخي:
بحثي
جدول أعاملٍ
ّ

هجريـن يف املـدن قـ ّو ٌة تحويل ّي ٌـة عظيمـة يف
للم ّ
قـد يكـون ُ
َاج
العمـل
املناخـي .فحدّ دنـا عدداً مـن القطاعات التـي ُيحت ُ
ّ
بحـث فيها،
فيهـا إىل مزيـ ٍد مـن البحـث .و َنزْعُ ُ
ـم أنـه إن مل ُي َ
خطـر شـديد ،وهـو ّأل يكـون العمـل
فسـيكون مـن ذلـك
ٌ
ً
عملا شـام ًال متامـ ًاّ ،
املناخـي
املناخـي يف
وأل يقـدر العمـل
ّ
ّ
ِّ
ـقَ
املـدن على أن ُيط ِل العنـان لـكل مـا فيـه مـن قـ ّوة ،مـن
ُ
ُ
وضمان
تقليـل ابتعـاث الغـازات ،وصمـودُ املبـاين،
حيـث
ً
ً
أن تقـود مدننـا انتقـاال عـادال يف مجتمعاتنـا إىل مسـتقبلٍ
خفيـض ال َك ْر ُبـون ،يشـمل خيره ّ
املهـم
كل النـاس .ولَ ِمـنَ
ّ
ِ
بح ُ
الج ْن َدر
حين ُي َ
ـث فيما ذكرنـا أن ُتض َمـنَ مراعـاة مسـائل َّ
والشـباب واملسـنّني املوصولـة بالقطاعـات ا ُملع ّينـة فيام ييل:
الن ُ
رئيـس البتعـاث الغـازات الدفيئ ّيـة ،وهـو
ّقـل مصـد ٌر
ٌ
ْ
ُ
ُ
رئيـس ميكـن إحـداث التحـ ّول فيـه .و َيكثر يف بلاد
قطـاعٌ
ٌ
املهج َ
مسـتوطنات غير
ـرون يف
جنـو ّيب العـامل أن َي ْسـتق َّر
ٍ
ّ
رسـم ّية معزولـ ٍة عـن الخدمـات الرئيسـ ّية أو ُيت ّ
َعـذ ُر
الوصـول إليهـا .ويف االقتصـادات الناشـئة والبلاد الصناع ّيـة،
َي ُ ُ
كثر أن يقيمـوا يف أحيـاء ال تخدمهـا وسـائط النقـل العـا ّم
ً
ّ
خدمـة كافيـة ،فيؤثـر ذلـك يف قدرتهـم على الوصـول إىل
سـوق العمـل ،وفـرص التوظيـف ،والخدمـات االجتامع ّيـة
والصح ّيـة ،وغريهـا .ومثـال ذلـك مدينـة باريس ،فهـي اليو َم
ُت ِعيـدُ تخطيـط نظـام النقـل العـا ّم فيهـا ليشـمل الضواحـي
الكبرى حيـث يعيـش معظـم املهاجريـن.
رئيـس البتعـاث الغـازات الدفيئ ّية
السـ َكنُ مصـد ٌر آخـ ُر
ثـم َ
ٌ
يف املـدن ،وكثيراً مـا يكـون َم ْصـد َر َض ْعـف أيضـاً ،إذ َي ْك ُثرُ
أن تكـون مسـاكن املهاجريـن مع ّرضـ ًة للكـوارث الطبيع ّيـة.
ولذلـك ميكـن أن يكـون َت ْح ِس ُ
ين حـالِ سـكن املهاجريـن
ّ
سياسـ ًة لتخفيـف أخطـار الكـوارث وللتك ُيـف مـع آثارهـا.
ـع ُي املـدن إىل تحقيـق األمـن الغـذا ّ
يئ
هـذا ،وسـيتزايد َس ْ
ّ
املحلي لكي ُتق ِّل َـل االعتماد على الغـذاء املسـتورد .فمـن
الضروريّ أن ُيـد َر َج املهاجـرون –الذي يعتمـدون يف الغالب
على نظمهـم الغذائ ّيـة– يف ِّ
كل النظـم الغذائ ّيـة التَّك ُّيف َّيـة
التـي تسـعى املـدن إىل إنشـا ِئها.
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ويف الـدول الصناع ّيـة والـدول الناميـة ،كثيراً مـا يكـون يف وبعـدُ  ،فلا تقتصر َ ُ
ضور ُة معالجـة هـذه املسـائل معـاً على
ً
ُ
ْ
َ
إنجاح
مناخـي ناجـع محل ّيا ،بل تشـ َمل إىل ذلـك
طريـق املهاجريـنَ إىل الخدمـات الصح ّيـة مشـكالت ،وال تحقيـق عمـلٍ
َ
ٍّ
سـ ّيام املهاجريـن الذيـن ال يحملـون وثائـق رسـم ّية .وهـذا اندمـاج املهاجريـن يف املـدن.
َ
لتغير
يعنـي
احتمال أن يعانـوا مـن جـ ّرا ِء اآلثـار الصح ّيـة ُّ
ُ
ـب الهجـرة .فرونسوا ِج ِمن F.Gemenne@uliege.be
صاح ُ
املنـاخ ،إضافـ ًة إىل املسـائل الصح ّيـة التـي ت ِ
تغير املناخ مدير
ف ُي ُ
حتـاج إذاً إىل مزيـ ٍد مـن التعـاون بين الباحثني يف ُّ
والهجـرة والصحـة.
كا ُرلني ِزكغراف caroline.zickgraf@uliege.be
أخيراً ،يقـع ٌّ
السـيايس نا ِئ َب ُة مدير
كل مـن املشـاركة السياسـ ّية والحشـد
ّ
قيـق القـ ّوة التحويل ّيـة التـي يف الهجـرة
يف َق ْل ِـب العمـلِ لت َْح ِ
دُ
هجريـن .إذ يغلـب على املهاجريـن عجزهـم عـن َم ْر َص هوغو ،بجامعة لياج www.hugo.uliege.be
القرس ّيـة وا ُمل َّ
إعمالِ حقوقهـم السياسـ ّية ،حتّـى يف البلا ِد التـي يكـون لغير
املواطنين فيهـا حـقُّ التصويـت يف االنتخابـات املحل ّيـة .ويفتقر أ َناليس ديبو anneliese.depoux@uspc.fr
املهاجـرون أحيانـاً إىل الوثائـق الرسـم ّية التـي متكنهـم مـن مدير ٌة ُم َش ٌ
اركة ،يف مركز ِفرشوِ -في ِلرميه ،بجامعة باريس ديكارت
التصويـت واملشـاركة يف القرارات الجامع ّية ،أو يشـعرون بأن ال http://virchowvillerme.eu
رشعيـة لهـم لكي يفعلـوا ذلـك أو أ ّنهم غير آمنني أمانـاً يكفيهم
ِف ْع َ
ـل ذلـك ،ولكـنْ مهما يكـن األمـر ،فمـن الضروريّ أن َ
يش َيا بيتينويت laetitia.pettinotti@hotmail.com
تكون ِل ِت ِ
ُ
ً
ً
ٌ
بحوث رئيسة ،يف معهد التنمية الخارجية
األعمال املناخ ّيـة تشـارك ّية ومخططة لتشـتمل على املهاجرين .موظفة
ٍ
www.odi.org

عظيم شـأن ُه يف إصاب ِة
قطاعـات
لـم ّأن مـا ذكرنـاه آنفـاً مـن
ٍ
و َن ْع ُ
ٌ
ُ
األهـداف املنصوبـة لتقليـل ابتعـاث الغازات الدفيئ ّيـة ،ويف بنا ِء أكاثا كافيكيؤيل acavicchioli@c40.org
الصمـود الحضريّ  .فنقـول ّ
إن إجـرا َء البحـوث ا ُملع ّمقـة أمـر رئيسة قسم دبلوماس ّية املدن (مؤ ّقتاً) ،يف فريق قيادة املدن
ُّ
املعني باملناخ www.c40.org
ـم الكيف ّيـة التـي عليها تتفاعـل الهجرة األربعني
حتـاج إليـ ِه
ُم ٌ
ّ
ِ
لتوسـيع َف ْه ِ
القرس ّيـة هـي وأعمال املـدن يف هـذه القطاعـات .ونقترح
َ
رتن sarahrosengaertner@gmail.com
جـدول أعمالٍ بحث ّيـة ثالثـة يف:
سارة رو ِزن ِغ ِ
ٌ
ٌ
مؤسسات املجتمع املفتوح
ُم ْستشارة رئيسة ،يف مجموعة ّ
تأثير الهجـرة القرسيّـة يف القطاعـات التـي هـي أسـاس www.opensocietyfoundations.org
املناخـي :فكيـف ميكـن أن يدعم الباحثـون تخطيط
العمـل
ّ
املدينـة واسـتعدادها أحسـنَ َدعْـم ،ومـن ذلـك دعمهـا Gemenne F and Rankovic A (2019) Atlas de l’Anthropocène .1
bit.ly/Atlas-Gemenne-Rankovic-2019
ُمب ْع ِ
طيـات مـا ُيتو َّق ُـع مـن حيـث الهجـرة القرس ّيـة يف ٍ
املعني باملناخ
لفريق قيادة املدن األربعني
عصر  .2هذه املقالة مبن ّي ٌة عىل دراس ٍة أجريت
ِ
ّ
سرعُ فيـه األزمـة املناخ ّيـة؟
مؤسسات املجتمع املفتوح والوكالة
ومجلس رؤساء البلديّات
ُت ِ
ِ
املعني بالهجرة ،ب َدع ٍْم من ّ
ُّ
السويرسية للتنمية والتعاون.
مواطـن ّ
الضعـف املع ّينـة يف السـ ّكان ا ُمل َّ
هجريـن :فكيـف De Sherbinin A et al (2012) ‘Migration and risk: net migration in .3
أل ُته ِم َـل املهاجرينَ marginal ecosystems and hazardous areas’, Environmental Research Letters
ميكننـا دعـم األعمال املناخ ّية لنضمـن ّ
)7(4
ُ
وال يكـون لهـا عواقـب غير مقصـو ٍد إليهـا من حيـث تفاق ِم (الهجرة واملخاطر :صايف الهجرة يف النظم البيئ ّية الهامش ّية واملناطق الخطرة)
مواطـن ّ
الضعـف ،كنظـام رسـوم االزدحـام يف مراكـز املـدن https://doi.org/10.1088/1748-9326/7/4/045602
IOM (2015) World Migration Report: Migrants and Cities: New .4
الـذي ُيص ّعـب على العمال املهاجريـن إيجـاد العمل؟
مواطـن ّ
الضعـف املشتركة والفـرص املشتركة إليجـاد
ُ
ريـن وغريهـم مـن السـ ّكان
مل
ا
بين
مشتركة
مصلحـ ٍة
هج َ
َّ
املسـتضعفني يف املناطـق الحرض ّيـة :فكيـف ُن ِّك ُـن وندعـم
بنـا َء األحلاف واملنـارصة املشتركة ِب َي ِـد الناس األكثر ُّ
ترضراً،
الذيـن تجتمـع حولهـم الهمـوم نفسـها؟

Partnerships to Manage Mobility
العاملي :املهاجرون واملدن :مشاركات جديدة يف إدارة التن ُّقل)
(تقرير الهجرة
ّ
www.iom.int/world-migration-report-2015
Warn E and Adamo S B (2014) ‘The Impact of Climate Change: .5
Migration and Cities in South America’, Bulletin 63 (2), World
Meteorological Organization
(تأثري ُّ
تغي املناخ :الهجرة واملدن يف أمريكا الجنوبيّة)
bit.ly/WMO-cities-south-america-2014
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َّ
الل ُ
ُ
وأماكن قضا ِء وقت الفراغ واملدين ُة
جئات

سارة ِلن

يُظ ِه ُر ٌ
الجئات يف ّ
شأن الوصول إىل أماكنَ ي َ
ُقض فيها وقت الفراغ
بحث ُأ ْجريَ عىل
ٍ
عمن وبريوت ِع َظ َم ِ
حس ِن الحال واالندماج.
آمن ٍة ُل ْ
الخ ِ َ
ميكـن أن تكـون األما ِكـنُ َ
ض ُة ،اليسيرة املأىت ،عنـد الالجئني املـال ،وذكـرن أث َر ذلـك يف تن ُّقلهـنَّ  .فأما ِكنُ قضـا ِء وقت الفراغ
ُ
ا ُمل ّ
توطنينَ مـن تلقـاء أنفسـهم ،املفتقرون إىل املـوارد ،وأكرثهم كالك ْرنيـش يف بيروت أو مدينـة الحسين الرياض ّيـة للشـباب يف
ً
عمان ،كانـت بعيـدة جـ ّداً عنهـنَّ  ،مسـاف ًة و ُكلفـةً.
ـن حالهمّ .
َ
يعـاين آثـار الضرر النفسـاين ،أن تكون واسـطة ُ
لح ْس ِ
فاسـتعامل هـذه األماكـن لالسترخا ِء والتفكير ،أو لرياضـة
االجتامعـي االقتصـاديّ منخفض،
أساسـهنّ
الجسـم ومعـارشة النـاس واللعـب ،ممكـنٌ أن يعين الالجئينَ وأ ّمـا النسـاء اللوايت ُ
ّ
على مـ ّد حبـال أمتنَ بينهم وبين املجتمع املض ّيـف ،وأن يفيض فيكثر أن تكـون معرفتهـنّ قليلـة باملدينـة التي ُتض ّيفهـنّ  ،بكلِّ
ـم املـدن التـي يعيشـون فيهـا ً
ٌ
فهما مكان ّيـاً.
إشـارة إىل الخـوف
مـا َب ْعـ َد األحيـا ِء التـي هـنّ فيهـا ،ويف ذلـك
بهـم إىل َف ْه ِ
َ
والتشـويش .وال سـ ّيام اللـوايت ال يعرفـن القـراءة والكتابة ،فقد
ولكـنْ تعـاين األحيـاء التـي تتم ّيـز باسـتقبالها الالجئينَ وتقع يف شـع ْر َن ْأن ال قـدرة لهـنّ على الخـروج مـن حـدود أحيائهـنّ ،
ُمـدُ نِ البلاد التي يسـكنها ُ
اللوافـت وأسماء
ناس األرض ،تعـاين هذه األحياء وكأ ّنهـنّ ‘ع َْميـاوات’ ،فلا يسـتطعنَ قـراء َة
ِ
أكثر ِ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
خْ
َ
التنميـ َة
والتخطيـط غير الرسـم َّيني ،و ِقلـة املسـاكن الشـاغرة ،الطـرق ،و ُيكثر أن َي ش ْين سـؤال اآلخريـن أن يسـاعدوهنّ .
ّ
وكثافـ ًة سـكان ّية شـديدة .ولذلـك ،تكـون األماكـن العا ّمـة فيها،
ّ
رأت الالجئـات أن أماكـن قضـاء وقـت الفـراغ يف األحياء
اليسيرة املـأىت ،التـي يقضي املـرء فيهـا وقـت الفـراغ ،قليلـ ًة ولقـد ِ
ٌ
خصُّـص بعـض
الجامعـات واألفـراد التـي َي ِع ْشـنَ فيهـا مهملـة غري آمنـة .فعىل سـبيل املثال ،ذكرت
ٍ
و ُمهملـ ًة يف األكثر .ولقـد ُت َّ
ّ
ُ
بهـذه األماكـن ،فيعـزل ذلك
قريـب
الذهـاب إىل منتـز ٍه
رشقـي عمان اجتنا َب ّهـن
َ
َ
النـاس اآلخريـن أو ُي ِخيفهم ،أو قد الجئـات يف ّ
ٍ
ـب الـدول هـذه األماكـن مـن َك َثب.
واصفـات إ ّيـاه أ ّنه ‘بشـع’ ،وله سـمعة سـيئة مـن حيث
منهـنّ
ترا ِق ُ
ٍ
السلامة الشـخص ّية ،ويكثر أن يتردد إليـ ِه ُ�ث َل ٌـل مـن الرجـال
ّ
‘املتسـكعني’ُ .
وأ ّمـا بحثـي الـذي أجريتـ ُه بين سـنة  2016وسـنة  ،2017فقـد
ومثـل ذلـكْ ،أن ذكـرت نسـا ٌء يف بيروت أ ّنهـن
همـه يف تجربـة ّ
ملعـب لألطفال ومنتزه،
الج ْن َدر ّيـة يف َي َر ْيـنَ يف بعـض األماكـن املحل ّية ،ومنها
ٌ
اللجئـات السـور ّيات َّ
َر َكـز ُْت ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ُّ
التن ُّقـل ،واألمـن ،واألماكـن العا ّمـة يف أحيـا ٍء مـن مدينـة عمان أنهـا َمنا ِبـت نـز ٍاع وتوت ٍر بين الالجئين واملجتمع املحلي .فكثري
ومدينـة بيروت 1.وقـد اختـا َر الالجئـون هـذه األحيا َء ،بسـبب مـن التو ُّتـر الـذي َذ َك ْر َنـ ُه وقع يف مالعـب األطفال فاشـت ّد فصار
قدرتهـم على دفـع كلفـة العيـش فيهـا ،و ُقربهـا مـن فـرص ُمشـادّة كالم ّيـة وتهديـداً بين أهـايل األطفال.
النظامـي) ،وأوارص القرابـة ،وهـذا األخير كثير.
العامـل (غير
ّ
ٌ
سـبيل مفتوح وقالـت نسـا ٌء ّ
ولكـنْ مل يكـن للنسـاء املقيمات يف هذه املناطق
إن حياتهـنّ االجتامع ّيـة يف سـورية كانـت
َ
الخ ِ َ
َي ِص ْلـنَ بـه إىل األماكـن َ
هنـاك يتمتعـنَ باملؤانسـة يف الشـوارع يف
ضرة العا ّمـة .ومل يقترص سـبب ذلك متن ّوعـ ًة ،إذ كـنّ
ً
على افتقـار هـذه املـدن إىل أماكـن كهـذه ،بـل شـمل أيضـا أوقـات مختلفـة مـن اليـوم ،وذكـرت أكرثهـنّ أنهـنّ يف املـدن
َ
مسـائل بنيوي ٍة وذات ّيـ ٍة متشـابكة ،فاجتمع السـببان املض ّيفـة مضطـ ّر ٌ
عـدداً مـن
ات إىل البقـاء يف البيـت بعـد غروب الشـمس،
ً
فأ ْن َشـأا مع ّوقـات كثيرة أمـا َم النسـاء يف سـبيلهنّ إىل األماكـن
كثير منهـنّ عـن إحباطهـنّ بسـبب منعهنّ من املؤانسـة
َّ
وعبر ٌ
العا ّمـة وإىل ُّ
ّ
قلـقَ
التفك ِـه بفـرص َت ْفـ َر ُغ فيهـا أوقاتهـنّ .
أرسهـنّ عليهـنّ أفضى بهـم إىل
أحيائهـن مسـا ًء ،ألن
يف
ّ
تقييـد حركتهـنّ  .وأعربـت الالجئـات املقيمات يف بيروت عـن
قلـق مـن الخـروج مـن البيـت ً
ُمع ّوقـات الوصـول إىل ما تقدّ م ِذ ْك ُره من أماكن
ليلا أعظـم مـن الـذي أعربـت
ٍ
ً
عمان .وهـذا كان موصـوالً
ألقـت النسـاء الضـو َء على معايير مجتمع ّيـة وثقاف ّيـة تحكـم عنـه الالجئـات يف ّ
وصلا مبـارشاً
حضورهـنّ وتنقلهـنّ يف األماكـن العا ّمـةّ .
ومما كـ ّون تجاربهـنّ بافتقارهـنّ إىل إطلاقِ صفـة الالجـئ عليهـنّ وإىل رشع ّيـة
ّ
األمنـي املعقـد املعمـول بـ ِه يف
سـهول ُة تعرضهـنّ للمضايقـة اللفظ ّيـة واإلسـاءة الجسـد ّية كونهـنّ يف لبنـان ،وباإلطـار
ّ
َ
َ
الجنسي ،بسـبب ِجنْسـهنَّ وحالـة لجوئهـنّ .
والتحـ ّرش
وأبـرزن بيروت .فقـد خافـت هـذه النسـاء مـن أن ُينظـ َر إىل أوراقهـنّ
ّ
أيضـاً أن ال اسـتقرار يف أحوالهـنّ العمل ّيـة وأنهـنّ مفتقـرات إىل الرسـم ّية (فأكرثهـنّ ُكـنّ ُي ِق ْمنَ يف بيروت وترصيحهـنّ القانوينّ

ا ُملدُ ُن وال َب ْلدَات

نرشة الهجرة القرسية 63

37

فرباير/شباط 2020

www.fmreview.org/ar/cities

َْ
وطلبن البقاء
منتهـي الصالح ّيـة أو أ ّنهـنّ َق ِد ْمـنَ لبنـان تهريباً)
ملحوظـات .و ُيقا ِب ُ
ـل ذلكّ ،أن النسـاء السـور ّيات املقيامت
غير
ٍ
انزعـاج
يف ّعمان أع َر ْب َـن عـن بعـض
وخـوف ُي ِصي ُبهـنّ وهـنّ
ٍ
ٍ
يف األماكـن العا ّمـة ،ومـع ذلـك ،فشـعورهنّ برشع ّيـة وجودهنّ
يف األردن وبالحاميـة فيهـا ،الـذي هـو أكثر ّ
مما تشـعر بـه
ً
ّ
الالجئـات يف لبنـان ،أفضى بهـنّ إىل أن َي ِجـدْ َن قيـودا أقـل عىل
حركتهـنّ الشـخص ّية يف املدينـة التـي ُتض ّيفهـم.

التأثري يف حُ ْس ِـن أحوال النساء

ملعب أطفال يف بريوت ،سنة .2016

سارة لِن

ومما نتـج عـن هـذه التح ّديـاتّ ،أن كثيراً مـن النسـاء َ
قض ْ َ
ين
أوقـات فراغهـنّ يف عزلـة .وإن
كان للنسـاء أقـارب يف األحيـاء
التـي ُي ِق ْمـنَ فيهـا ،أو أ ّنهـن
َ
أحبـال ا ّتصـالٍ بينهـنّ وبني
َمـ َدد َْن
ْ
الجيرانِ ،ملـنَ إىل قضـاء أوقـات
فراغهـنّ بالزيـارات االجتامع ّيـة.
فكانـت هـذه العالقـات رضور ّيـة
يف ُح ْس ِـن أحوالهـنّ  .وأ ّمـا النسـاء
اللايت مل يكـن عندهـن عالقـات
اجتامع ّيـة ،فذكـ ْر َن أ ّنهـن ي ِع ْشـنَ
كثيراً مـن انعـدام التن ُّقـلِ ومـن
االنقطـاع عـن النـاس ،والعزلـة،
وعبرن أيضـاً عـن أ ّنهـنّ يجـدن
ّ
‘غريبـات’ يف املدينـة
أنفسـهنّ
ٍ
َ
جعـل
التـي ُتض ّيفهـم ،وهـذا
خو َفهُـنَّ حين يكـنّ يف األماكـن
العامـة مسـتفح ًال.

مـد ًة طويلـة مـن
كثير مـن املقيمين يف املدينتَين ّ
وميتعـض ٌ
ِق ّلـة األماكـن العا ّمـة اآلمنـة ،التـي ميكـن أن يجـدوا فيهـا
ّ
للمخططينَ أن
ترحابـا ،ليقضـوا فيهـا أوقـات فراغهـم .فينبغـي
ُيق ّدمـوا يف األولو ّيـة هـذه املناطـقَ مـن املدينـة ،التـي يكـون
االجتامعـي فيهـا شـديد ،ومواردهـا يف خطـر شـديد،
التغير
ُّ
ّ
البيئـي .إذ يحتـاج النـاس إىل أماكـنَ َخ ِ َ
ضر ٍة،
وتعـاين التلـ ُّو َث
ّ
سـهل ِة املَ ْـأىت ،قريبـ ٍة مـن أحيائهم ،ج ّيـد ِة اإلضـاءة ،ومراقب ٍة إن
اقتضى الحـال ذلـك ،لضمانِ تثبيـط أعمال التخريـب الصغرية
ـدات إ ّنهـنّ ال مانـع
والتحـ ُّرش
الجنسي .وقالـت النسـاء مؤ ّك ٍ
ّ
نـاس مـن األمـن أو مـن السـلطات إنْ
عندهـنّ مـن حضـور ٍ
الحـي
عنـى ذلـك ّأن الخالفـات يف
ّ
تحـت السـيطرة ّ
وأن النظـا َم العا ّم
ٌ
محافـظ عليـه.
وميكـن أن ُي ِعينَ َر ْس ُـم الخرائـط
املكان ّيـة –إليجـاد طريقـ ٍة يصـل
الالجئـون بهـا إىل مختلف األماكن
يف املدينـة– ّ
املخططينَ واملنظامت
غير الحكوميـة على النظـر يف
الطـرق والوسـائل التـي بهـا تنتفع
النسـاء مـن األماكـن ،فكيـف
يشـعرن عنـد التن ُّقـل يف األماكـن
ـم يتجن ْ َ
ّبن أماكـن
العامـة؟ ولِ َ
مع ّينـة؟ على ّأن تخطيـط األماكن
تقـع عليـه تح ّديـات اجتامع ّيـة
وثقاف ّيـة أيضـاً ،وإ ّنـه مث ٌري ملسـائل
أخالق ّيـة أوسـع ،يف مـا لـه صلـة
بتشـارك املعلومـات الدائـرة َ
حول
ولكـن بعـض
تن ُّق ِـل الالجئين.
ّ
املنظمات غير الحكومية يف لبنـان اسـتعملت تخطيط األماكن
ٌ
َ
ببيروت
منظمـة غير حكوميـة
اسـتعامالً ناجعـ ًا .فقـد نجحـت
َ
يف تخطيـط الطـرق التـي سـلكتها النسـاء حين ِز ْرن مراكـز
سر ذلـك مناقشـ ًة مفتوحـ ًة يف مـا ُيتجن َُّب
التماس املشـورة ،ف َي ّ َ
تفتيـش وغير ذلـك .وقـد أجـري
مـن أماكـنَ
ونـاس ونقـطِ
ٍ
ٍ
التخطيـط لكي ُتت ََش َ
ـارك املعلومـات تشـاركاً َن ِشـطاً ،ولضامنِ أن
تشـعر النِّسـاء باألمـان وأن ال ينقطعـن عن االنتفـاع من مراكز
أسـاليب
ـع أكثر مـن مثـلِ
التماس املشـورة .وميكـن أن ُينْت َف َ
ِ
ـم األحيـاء السـكن ّية ،واالسـتفادة
التخطيـط هـذه لتحسين َف ْه ِ
َ
مـن املرافـق واألماكـن التـي ُتقضى فيهـا أوقـات الفـراغ.

ٌ
صفـوف
هـذا ،وقـد أتاحـت
مؤسسـات دينيـة ومنظمات غير حكوميـة
دراسـ ّي ٌة ه ّيأتهـا ّ
واكتسـاب
للنسـا ِء فرصـاً لالجتماع بغريهـنّ  ،ولالسترخاء،
ِ
مهـارات جديـدة ،واألخـ ِذ بأعمالٍ كالخياطـة والطهـي ،فكانت
ٍ
لهـنّ مخرجـاً مـن حـدود البيـت .ومـع ذلـك ،مـن املمكـن أن
جامعـات مـن النسـاء مع ّي ٌ
ٌ
بصفـوف بنـاء املهـارة
نـة
تتح ّكـم
ِ
سـيام َمن أساسـهنّ
التـي ُت ِدي ُرهـا املنظمات غري الحكومية ،وال ّ
وفسر ذلـك ممثلـون مـن املنظمات
مـن الطبقـة
ّ
املتوسـطةّ .
ً
غير الحكوميـةّ ،
أصلا
بـأن كثيراً مـن النسـاء املتع ِّلمات
اللـوايت أصابهـنّ امللـل ،يغلبن على غريهـنّ يف صفـوف الطهـي
والخياطـة ،وبأ ّنهـن يسـتطعن ْأن يدخلـن ثاني ًة ،مـر ًة بعد مر ٍة،
يف الصفـوف أل ّنهـن َف ِه ْمـنَ نظـا َم قبـول الدخـول كيـف يعمل.
ّ
ّ
وهكـذا ،كانـت ُشـ َع ُب املنظمات غير الحكومية أماكـنَ تقيض ولتحقيـق كل ذلـك ،ينبغـي أن يعمـل املخططـون واملنظمات
فيهـا بعـض الالجئـات أوقـات فراغهـنّ  ،ال ُك ُّلهُـنَّ .
غير الحكوميـة واملجتمعـات املحل ّيـة ،معـاً ،على تقديـم
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الخ ِ َ
تنميـة األماكـن العا ّمـة َ
ـح
فس ُ
ضرة يف األولو ّيـة ،فهـذا ُي ِ
ٌ
ُ
َ
ّ
السـبيل لتوسـيع التفاعـل املجتمعـي .فيمكـن تصـ ُّور األماكـن مرشحة ُي ِّولها مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية ل َن ْيلِ درجة
وتنميتهـا مبشـاركة مختلـف أصحـاب املصلحة املعن ّيين ،ومنهم الدكتوراه ،يف قسم الدراسات الحرض ّية والتخطيط ،بجامعة ِش ِفلد
َ
والالجئـون ،لتعزيـز الشـعور www.sheffield.ac.uk/usp
املجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة
ُ
نُ
بالتشـارك يف العمـل واملسـؤول ّية ،ف ُيض َم بذلـك ِحفظ األماكن
َ
ّعم مرك ُز وايت روز للتدريب عىل الدكتوراه
َ .1دع ََم هذا
العمل امليدا َّين بعض الد ِ
على الرغـم مـن ِق ّلـة املـوارد.
(White Rose Doctoral Training Centre).
سارة ِلن slinn1@sheffield.ac.uk

أقل مقاومة؟ مدن االتحاد األورو ّيب وإعادة التوطني ّ
أهو َط ِريق إىل ِّ
املنظمة
محل ّياً
ِت ُيو ِمر َس ْب ِشف ومُو ِرتز باوم ِغر ِتل

يكون َتوْسيعُ ُط ُر ِق إعادة التوطني ّ
املنظم ِة محل ّياً التي تقودها املدن جزءاً من ِّ
ميكن أن َ
حل أوسع لألزمة
السياس ّية الراهنة يف أوروبا وللأمزق الذي انتهت إليه حال الهجرة.
يف الســنني األخــرة ،اكتســبت الحكومــات املحل ّيــة شــيئاً فشــيئاً
مكانــ ًة رفيعــ ًة يف نظــام إدارة الهجــرة يف أوروبــا .وميكــن أن
ــب هــذا التأثــر املتزايــد إىل أعــال الالمركز ّيــة التــي
نس َ
ُي َ
امتــدّ ت عقــوداً ،وإىل انتقــال االختصاصــات بــن البــاد
األوروب ّيــة 1.فمــن إتاحــة الســكن إىل الوصــول إىل التعليــم
واالندمــاج يف ســوق العمــل ،يعتمــد اليــو َم كثـ ٌر مــن جوانــب
عيشــة املهاجريــن اليوم ّيــة مبــارش ًة عــى قــدرة الســلطات إعــادة التوطني ّ
املنظمة محل ّياً
خط ُ
ـاص لتقــي لهــم كانــت َ
ــط إعــادة التوطــن ،الض ّيقــة النطــاق ،القامئــة
البلد ّيــة ورشكائهــا مــن القطاعــن العــا ّم والخـ ّ
الخاصــة لالجئــن يف كنــدا ،جــزءاً
عــى برنامــج الرعايــة
هــذه الحاجــات قضــا ًء ناجعــاً.
ّ
لزمــن ليــس بقليــل.
مــن نظــام إدارة الهجــرة الدول ّيــة
ٍ
ومنــذ صيــف ســنة  2015خصوصـاً ،حــن اضطــرت الحكومــات وعــى حــن ا ّتبــع كثــ ٌر مــن دول االتحــاد األورو ّيب أكــر
مقاربــات تقييد ّيــة ا ّتبعتهــا ّ
قــط يف الحاميــة الدول ّيــة،
املحل ّيــة إىل ســدّ كثــ ٍر مــن مواطــن الخلــل يف خدمــات
ٍ
ـي ،تحــاول الحكومــة أظهــرت دول أخــرى (وال س ـ ّيام إيرلنــدا واململكــة املتحــدة
اســتقبال الالجئــن عــى املســتوى الوطنـ ّ
ـوف يف هــذا الــرب مــن إعــادة
ـوح التأثـ َر يف صناعــة سياســات الهجــرة متجــاوز ًة وأملانيــا) تقارب ـاً غ ـ َر مألـ ٍ
املحل ّيــة ب ُو ُضـ ٍ
ّ
حــدود تفويضهــا املح ـي .ولهــذا ،يــزداد تعــاون الحكومــات التوطــن التّصاعُ د ّيــة .ولكــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك هــي
ـح مــروعٌ هنـ َ
ـاك منــذ أربــع ســنني،
املحل ّيــة مــع رشكائهــا الذيــن لهــم امل ـزاج نفســه يف ُم َشــارك ٍة يف إيطاليــا ،حيــث ُي ِتيـ ُ
عابــرة للحــدود الوطن ّيــة ،ومــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك تقــوده منظمــة كنســ ّية اســمها جامعــة ســانت إيجيــدو
ِشـ َب ُ
اك املــدن العابــرة للحــدود الوطن ّيــة ،كشــبكة مــدن اليــورو ( ،)Community of Sant’Egidioممــراً آمنــاً
للمهجريــن
َّ
ــات يف الــرق األوســط وأفريقيــا ،مــن خــال
( )Eurocitiesومبــادرة مــدن التضامــن ( .)Solidarity Citiesمــن مخ ّي ٍ
الشــ َب ُ
يــح هــذه ّ
اك فرصــاً جديــد ًة لتبــادل السياســات مبــادرة املمــرات اإلنســان ّية (.)Humanitarian Corridors
وال ُت ِت ُ
ً
َ
ُ
ـيايس عىل إرســا ِء وقــد بــدأ املــروع رســميا يف نهايــة ســنة  2015مــع التوقيــع
فحســب ،بــل هــي إىل ذلــك ت ِتيـ ُ
ـح العمــل السـ ّ
تفاهــم بــن جامعــة ســانت إيجيــدو وعــد ٍد
أهــداف الحكومــة املحل ّيــة ،التــي تعــارض يف بعــض األحيــان عــى ُمذ ّكــر ِة
ٍ
تعا ُرض ـاً تا ّم ـاً أولو ّيــات الحكومــات املركز ّيــة املعن ّيــة .ومثــال مــن املنظــات الدين ّيــة األخــرى وثــاث وزارات إيطال ّيــة:
ذلــك برشــلونة وأثينــا ،فقــد اقرتحتــا إعــاد َة توطــن الالجئــن وزارة الداخل ّيــة ووزارة الشــؤون الخارج ّيــة ووزارة التعــاون
مبــارشة بــن املدينتَــن يف مــارس/آذار  ،2016وهــي خطــة الــدويل.
َن َق َضتْهــا الحكومــة اإلســبانية 2.ويف أملانيــا ،تشــتمل حركــة
زيربو َكــه ( )Seebrückeعــى أكــر مــن  100مدينــة وبلــدة،
ومل تنفـ ّ
ـك هــذه الحركــة تضغــط عــى الحكومــة االتحاد ّيــة
لتســمح للســلطات املحل ّيــة بنقــل الجئــن إليهــا مبــارشةً
مــن املوانــئ اإليطال ّيــة.
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وبدعــم مــن املفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
ٍ
الالجئــن ،ع ّينــت جامعــة ســانت إيجيــدو ورشكاؤهــا
ني املحتملــن إلعــادة توطينهــم مــن مخ ّي َ
ا ُمل ّ
رشــح َ
ــا ِت
َ
الجئــن ،أكرثهــا يف لبنــان واألردن وإثيوبيــا .ومــا يحــدث
هــو أ ّنــه بعــد أن تفحــص وزارة الداخل ّيــة قامئــة ّ
املرشــحني
ثــم توافــق عليهــاُ ،تص ـ ِد ُر القنصل ّيــة اإليطال ّيــة يف كل بل ـ ٍد
ـخص تأشــر َة دخــولٍ إنســان ّية .ثــم ُين َقـ ُ
لـ ِّ
ـل الالجئــون
ـكل شـ ٍ
ً
طلــب حاميــة دول ّيــة.
ســجلون
َ
جــ ّوا إىل إيطاليــا ،حيــث ُي ّ
وحــن َي ِص ُل َ
ــون إىل إيطاليــا ،ينتــرون يف املــدن (وهــم
اليــوم يف أكــر مــن  90مدينــة يف  18مقاطعــة مختلفــة)،
َ
وهنــاك َتــ ِر ُد عليهــم معونــة االســتقبال واالندمــاج
مــن شــبك ٍة كبــرة مــن الجمع ّيــات الكنســ ّية املحل ّيــة،
واملجتمــع املــد ّين ،واملنظــات غــر الحكوم ّيــةُ ،
واأل َس.
وتشــتمل الخدمــات الــواردة عليهــم اإلســكان ،والــدروس
ـي ،والوســاطة الثقاف ّيــة ،واملعونــة
اللغو ّيــة ،واإلرشــاد املهنـ ّ
ٌ
َ
َ
هنــاك
واملنظــا ُت املضيفــة
القانون ّيــة.
مســؤولة عــن
َ
ّ
ـام يف األقــل ،عــى أنهــا يف كث ـ ٍر
اندمــاج الالجئــن مــدّ ة عـ ٍ
ْــم جــز ّيئ (أكــره يف
مــن الحــاالت تســتم ّر يف إتاحــة َدع ٍ
اإلســكان) مــدّ ًة أطــول ،ح ّتــى يصبــح النــاس مكتفــن ذات ّيـاً
يف الغالــب .هــذا ،وتســتوعب جامعــة ســانت إيجيــدو
وغريهــا مــن ّ
املنظــات املضيفــة َّ
كل الكلفــة التــي لهــا
َ
صلــة باملــروع 3 .ويعيــد املــروع اليــو َم توطــن نحــ ٍو
الجــئ يف الســنة ،ومــع ّ
أن العــدد بســيط،
مــن 750
ٍ
مــا يــزال أكــ َر مــن العــدد الــذي تقبلــه أغلــب فــرادى
الــدول األعضــاء 4 .ولقــد اخْ ِت ـ َر املــروعُ تقديــراً إلســهام ِه
يف حاميــة الالجئـ َـن فائــزاً إقليم ّي ـاً يف قــارة أوروبــا بجائــز
نانســن الرفيعــة مــن املفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة
ِ
5
لشــؤون الالجئــن ،يف ســبتمرب/أيلول .2019
ثــم هنــاك مبــادرات أصغــر ،لكنَّهــا تشــبه املبــادرة
ّ
الســابقةُ ،بــ ِدأَ بهــا حديثــاً يف بلجيــكا وفرنســا -إضافــ ًة
إىل املبــادرات التصاعد ّيــة املوجــودة قب ـ ًا -وأعلنــت مـ ٌ
ـدن
مــرغ مــ ّرةً
تقدّ م ّيــة كثــرة املــوارد كربشــلونة وفيينــا وهَ ُ
ن ودعمهــم .ونــرى ّ
بعــد م ـ ّرة رغبتهــا يف إضافــة الالجئ ـ َ
أن
الحكومــات املحل ّيــة لهــذه املبــادرات ممكــنٌ أن
توســيع
ِ
َ
ِّ
يكــون طريــقَ
أقــل مقاومــ ٍة لإلصالحــات البعيــدة املــدى
يف نظــام إدارة الهجــرة يف االتحــاد األورويب .وعــى الرغــم
مــن ّ
أن املحــاوالت الســابقة إلنشــا ِء آل ّيــات إلعــادة توطــن
َ
الالجئــن بـن مدينـ ٍة ومدينــة قــد قاومتهــا الــدول األعضــاء
يف االتحــاد األورويبّ ،مل ُتعر َقــل إىل اآلن مبــاد َر ُ
ات إعــادة
التوطــن ّ
املنظمــة محل ّيــاً و َمشــا ِر ْي ُع الرعايــة املجتمع ّيــة
األخــرى ،ال سياســياً وال قانونيــاً.
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والظاهــر ّ
أن مــا ُيس ـ ِه ُم إســهاماً عريض ـاً يف تقليــل مقاومــة
ّ
ً
الــدول إلعــادة التوطــن املنظمــة محل ّيــا أمــران .فأ ّمــا
األول ،فـ ّ
ـأن خطــة املــروع ُتـ ْريض الحكومــات املركز ّيــة مــن
حيــث مخاوفهــا األمن ّيــة ،إذ ميكــن أن تفحــص الســلطات
الوطن ّيــة األفــرا َد قبــل الســاح بإعــادة توطينهــم .وأ ّمــا
ّ
فــأن الحكومــات املركز ّيــة ال تســتوعب كلفــة
الثــاين،
ّ
االســتقبال األويل ووكلفــة االندمــاج القصــر واملتوســط
األمــد يف املجتمعــات املحل ّيــة .فعــى حــن أنــه مــا يــزال
واجب ـاً عليهــا إتاحــة إمــكان الوصــول إىل أنظمــة الضــان
االجتامعــي والرعايــة الصح ّيــة ،تســتفيد كلهــا مــن الفوائــد
ّ
الطويلــة األمــد اآلتيــة مــن اســتيطان الالجئــن الدائــم
واندماجهــم يف بــا ٍد تعــاين شــيخوخ ًة ّ
ســكان ّية.

املدن ومســتقبل إعــادة توطني الالجئني

ـباب أخــرى لالعتقــاد بـ ّ
ـأن
غــر مــا ذكرنــا مــن أســباب ،أسـ ٌ
املــدن هــي املواضــع املنطق ّيــة إلنشــاء خطــط إعــادة
توطــن الالجئــن توطينــاً مســتداماً .أ ّولهــاّ ،
أن الســلطات
ــع ميكنهــا فيــه ،بســهول ٍة وإحــكام ،تقديــر
املحل ّيــة يف َو ْض ٍ
القــدرات املحل ّيــة عــى إضافــة الالجئــن وإدماجهــم .إذ
عندهــا الدرايــة الحديثــة بالحــال التــي عليهــا وجــود
املســاكن ،وخدمــات الرعايــة الصح ّيــة ،واألماكــن
املدرســ ّية ،والجامعــات العرق ّيــة والدين ّيــة ،وظــروف
ســوق العمــل املحل ّيــة .وثانيهــاّ ،
أن كثــراً مــن الســلطات
املحل ّيــة اكتســبت خــر ًة كثــرة يف إدارة اســتقبال الالجئــن
ٌ
راغبــة يف أن تســتم ّر يف االســتثامر
وإدماجهــم ،وهــي
بهــذا امليــدان .فعــى ســبيل املثــال ،يف كث ـ ٍر مــن بلد ّيــات
أملانيــا وهولنــدا اليــو َم مكاتــب محل ّيــة تعمــل ح ـراً عــى
مســائل حوكمــة الهجــرة واالندمــاج .وميكــن َح ْشــدُ مــا
تراكــم عنــد هــذه املكاتــب مــن معرف ـ ٍة ومــا مدّ تــه مــن
األحبــال بينهــا وبــن املنظــات غــر الحكوم ّيــة والقطــاع
الخاصــة ،ميكــن َح ْشــدُ ّ
كل ذلــك ملبــادرات إعــادة التوطــن
ّ
املنظمــة محل ّي ـاً .وثالثهــا ،أن الحكومــات املحل ّيــة بــدأت يف
التعــاون مبــارش ًة مــع ّ
املنظــات الدول ّيــة ،مثــل املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،واملنظمــة
الدوليــة للهجــرة ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
(اليونيســف) .ففــي اليونــان ،مث ـ ًاُ ،تعـ ِّ ُ
ـن هــذه املنظــات
ناســاً مــن ّ
موظفيهــا للعمــل يف بعــض البلد ّيــات ،وهــذا
ً
ً
أســهم إســهاما عظيــا يف تنميــة القــدرة املحل ّيــة عــى
تنتفــع الحكومــات املحل ّيــة
حوكمــة الهجــرة .وميكــن أن
َ
مــن هــذه املشــاركات العابــرة للحــدود الوطن ّيــة يف إعطــا ِء
ـى للدعــوات األخــرة إىل توســيع التعــاون يف ميــدات
معنـ ً
6
إعــادة توطــن الالجئــن.
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ومــن منظــور الحكومــات املحل ّيــةّ ،أن هنـ َ
ـاك أيضـاً مسـ ّوغات
لتعزيــز مبــادرات إعــادة توطــن االجئــن املحل ّيــة .وأظهــرت
املــدن األوروب ّيــة تط ُّلعهــا إىل تحســن تأثريهــا يف حوكمــة
الهجــرة .فهــي تختــر مبــارش ًة عواقــب الهجــرة ومــا لــه
صلــة بهــا مــن تحدّ يــات سياس ـ ّية ،ومــع ذلــك ال يفســح لهــا
الســبيل للجلــوس إىل طاولــة ا ّتخــاذ القـرارات الها ّمــة .ويضاف
إىل ذلــكّ ،أن كثــراً مــن الحكومــات املحل ّيــة ُتعــا ِر ُض علنــاً
املقاربــات القامئــة عــى الــ ّردع التــي يعمــل عــى إرســائها
اال ّتحــاد األورو ّيب والــدول األعضــاء فيــه .وميكــن أن تفــي
ــع ا ُملــدُ نِ يف
طــرق إعــادة التوطــن ا ُملــدَار ُة محل ّيــاً إىل َو ْض َ
مركــز حوكمــة الهجــرة ،مــن الوجهــة التنظيم ّيــة يف األقــلّ،
ّــب النتائــج املحل ّيــة اإلشــكال ّية ،ويف الوقــت
ثــم ُتتَجن ُ
ومــن ّ
ٌ
للمه ََّجريــن حاميــة أقــوى.
نفســهُ ،يت ُ
َــاح ُ
ومــن الوجهــة العمل ّيــة ،نقــرح مقاربــ ًة مــن مرحلتَــن
لتوســيع نطــاق إعــادة التوطــن ّ
املنظمــة محل ّيــاً .قبــل ّ
كل
يشء ،ميكــن تنفيــذ مشــاريع إعــادة التوطــن الض ّيقــة النطــاق،
ـت
التــي ُت ـ ِّو ُل نفســها ،وتقودهــا الســلطات املحل ّيــة ،يف وقـ ٍ
بتفويــض مــن الحكومــات الوطن ّيــة
واحــ ٍد ،يف ِعــدّ ة بــا ٍد
ٍ
املعن ّيــة .وميكــن تيســر العمــل مــن خــال مــا هــو قائـ ٌـم مــن
ـح ّأن
ِش ـ َب ِ
اك مــدن الهجــرة العابــرة للحــدود الوطن ّيــة .صحيـ ٌ
ُّ
يشــك يف قــدرة الحكومــات املحل ّيــة عــى متويــل
املــر َء قــد
مثــل هــذه املبــادرات ،ولكــنْ ينبغــي لــه أن يتذ ّكــر ّأن كثــراً
مــن البلد ّيــات –ملّــا كان الدعــم املــا ّيل مــن الحكومــة املركز ّيــة
معدوم ـاً– اســتثمرت كثــراً يف اســتقبال الالجئــن وإدماجهــم
يف خــال الســنني األخــرة .وفــوق ذلــك ،ينبغــي أن تكــون
الحكومــات املحل ّيــة التــي أعلــت رغبتهــا يف قبــول مزيــد
املتوســط
مــن الالجئــن قــادر ًة عــى تســويغ اإلنفــاق اإلضــا ّيف
ّ
املبلــغ عــى مشــاريع إعــادة التوطــن ،فعــى ســبيل املثــال،
ُتقــدّ ر كلفــة برنامــج الرعايــة املجتمع ّيــة يف اململكــة املتحــدة
7
إســرليني ِّ
س ٍة ُم َعــا ٍد توطينهــا.
آالف جنيــ ٍه
بنحــ ٍو ِ 9
لــكل ُأ ْ َ
ّ
ويف الوقــت نفســه ،ينبغــي للبلد ّيــات أن تطلــب إىل االتحــاد
ْــم املبــادرات .وبالنظــر
األورو ّيب مزيــداً مــن التمويــل لدّ ع ِ
املخصصــة
إىل ّأن مبلغــاً كثــراً مــن أمــوال االتحــاد األورو ّيب
ّ
ـص عــى مـ ّر الســنني
املهجريــن قــد ُخ ِّصـ َ
إلعــادة توطــن ونقــل َّ
بحكومــات االتحــاد األورو ّيب التــي أخفقــت حينئــ ٍذ بتنفيــذ
مــا التزمــت بــه ،بالنظــر إىل ذلــك ،ليــس صعبــاً أن ُتــ َرى
حاســنُ توجيــه بعــض األمــوال مبــارش ًة إىل املــدن .وأخــراً،
َم ِ
ميكــن توســيع مشــاريع إعــادة التوطــن التــي تقودهــا املــدن
توســيعاً تدريج ّي ـاً داخــل البــاد ومــن بل ـ ٍد إىل بلــد ،وميكــن
يف الوقــت نفســه تحســن األعــال مــع مــرور الوقــت عــى
ـم مــن أد ّلــة وخــرة.
ـب مــا تراكـ َ
حسـ ِ

ـيع نطــاق برامــج إعــادة التوطــن وحجمهــا وجودتهــا
ف َت ْو ِسـ ٌ
ـي
هــو أحــد األهــداف الرئيســة التــي َن َص َبهــا اال ّتفــاق العاملـ ّ
بشــأن الالجئــن .ومــع ذلــك ،تتّســع الهــ ّوة بــن حاجــات
إعــادة التوطــن واألماكــن التــي ُت ِتيحهــا الــدول لذلــك .ونحــن
نــرى ّأن الحكومــات املحل ّيــة ميكــن ان تكــون ق ـ ّو ًة َح ْفز ّي ـ ًة
خلـ َ
التوســع الحــريّ
ـف معالجــة هــذا الخلــل .وبالنظــر إىل ُّ
الرسيــع ،والزيــادة املتو ّقعــة يف التَّهجــر الــذي لــه صلــةٌ
بتغــر املنــاخ ،يبــدو ّأن مــن الفطنــة أن ُي ْســتَثم َر يف إنشــا ِء
ُّ
ـات
هــذه الــروب مــن الحلــول املســتدامة ملعالجــة التحدّ يـ ِ
للســن َِن
التوســع
املوصولــة بالهجــرة .فــإن نجــح ُّ
التدريجــي ُ
ّ
املتّبعــة يف إعــادة التوطــن التــي تقودهــا املــدن ،فقــد يصــر
ـيايس ‘الخاضــع للرقابــة’ ،ميكنــه
ذلــك رضبـاً مــن اإلصــاح السـ ّ
َ
ـي إىل تحـ ُّولٍ
مــن غــر زيــادة االنقســامات السياسـ ّية أن ُيفـ ِ
ـي يف طريقــة املقاربــة والتفكــر التــي عليهــا حوكمــة
حقيقـ ّ
الهجــرة.
ِت ُيو ِمر َس ْب ِشف t.y.sabchev@uu.nl

ٌ
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شيك ًة :حالة كامپاال
ا ّتخا ُذ ا ُمل ُد ِن َ ِ

سامر صليبا وإ ِنسنت ِسلفر

فح َف َز قدومهم تأييداً عريضاً لدور
َق ِد َم ْت أعدادٌ عظيمة من الالجئني ُمدُ َن غر ِّيب أوروبا منذ عام َ ،2015
ُفض بالناس إىل املدن يف بال ٍد غر َّيب العا َل ِم
حكومات هذه املدن يف معالجة التَّهجري .عىل ّأن التّهجري الذي ي ِ
ورشق ّيه أم ٌر يرصف الوجو َه إليه.

فضي بالنـاس إىل املـدن ظاهـر ًة جديـدة.
ليـس التّهجير الـذي ُي ِ
ويعمـل اليـو َم املجتمـع الـدو ّيل مـع عـد ٍد مـن املـدن األوروب ّيـة
ُمتّخـذاً إ ّياهـا رشيكـ ًة يف دعـم الالجئين ،على حين ُتض ّي ُ
ـف ٌ
مـدن
أخـرى ،مثـل :كامپـاال ،وعامن ،وجالل آبـاد ،من الالجئين ،أضعافَ
مـن ُتض ّيفهـم تلـك املـدن األوروبيـة ،وطـول الضيافـة يف هـذه
أضعـاف مـا يف تلـك ،مع ّأن موار َد هـذه املدن ّ
أقـل ،وليس لها من
ُ
الدعـم الـدو ّيل مثـل الـذي لتلك املـدن األوروبيـة .وإن أريـ َد َدعْم
مهجري الحرض،
املـدن يف َج ْع ِـل مجتمعاتها املحل ّية ُم ْشـتمل ًة على ّ
َ
املجتمـع الـدو ّيل (ومنـه الجهـات الفاعلـة يف َم ْيـدان العمـل
لَـ ِز َم
َ
الجنسـيات ،وهيئات األمم
اإلنسـاين واإلمنـايئ ،والشركات املتعدّدة
ّ
املتحـدة) ْأن يـأ َيت ‘مقديشـو وأخواتهـا’ يف العـامل ،كما يـأيت ‘برلين
وأخواتهـا’؛ أي يتّخذهـا رشيكـ ًة ،يقيـم لرأيهـا وزنـاً ،ويشـ ّد أَ ْز َر
التقنـي والتعـاون.
َسـ ْعيها ،باالسـتثامر والدعـم
ّ

وملّـا كان يف سـنة  ،2018أجـرت لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة بحثـاً
على  23مدينـ ًة ُمض ّيفـة يف العـامل .وبلـغ اختلاف املـدن فيـه ْأن
اسـتوعب مدنـاً كأغاديـز ونيويـورك ومقديشـو ومونرتيـال وجالل
َ
آبـاد ،ثـم د ّلـت نتيجتـه على ّأن  19مدينـة مـن مدنـه آثـرت
ّيات
تركب مـا َيعـ ِر ُض لها مـن تحد ِ
مشـارك َة املجتمـع الـدو ّيل لكي َ
َـاج يف هـذه املـدن ومـا مياثلها إىل مزيـ ِد عملٍ
الهجـرة .ولكـنْ ُيحت ُ
لحكومـات املـدن أن تدعمهـا الجمع ّيـات اإلنسـان ّية
حتّـى ُيض َمـنَ
ِ
قتص
باملشـاركة واملـوارد .وهـذا يعني ،من الوجهـة العمل ّيـة ،أ ّال ُي َ
يس للمـدن تجلـس عليـه إىل طاولـ ٍة ملناقشـة
على إحضـار كـر ٍّ
السياسـات العا ّمـة ،بـل ُيتَجـا َو َز ذلـك إىل االسـتثامر يف املـدن مـن
ِ
ٌ
َجاب بـ ِه اليـو َم للتَّهجير،
حيـث هـي
رشيكـة بالسـ َّواء ،فيما ُيسـت ُ
ومتكينهـا مـن َو ْض ِـع تخطيـطٍ لِلنمـو ولِما قـد يحصـل مـن تهج ٍري
يف مسـتقبل الزمـان.

كامپاال مث ًال

ات دول ّية،
لنأخـذ على سـبيل املثـال كامپاال ،فهي عضـو ٌة يف مبـادر ٍ
العاملـي
والحلـف
كمجلـس رؤسـاء البلد ّيـات
املعنـي بالهجـرةِ ،
ِ
ّ
ِّ
ملعالجـة األ ْز َمـات الحرض ّيـة ،ولكـنَّ َع ْهـ َد الجهـات الفاعلـة يف
قريـب بنظرهـا إىل مجلـس إدارة
ميـدان العمـل اإلنسـا ّين جـدُّ
ٍ
ٌ
ّ
كامپـاال ،واسـمه سـلطة العاصمـة كامپـاال ،على أنـه رشيـك قـاد ٌر
على تأديـة مـا عليـ ِه مـن وظائـف بنفسـ ِه.

وفاتحت لج َن ُة اإلنقاذ الدولية َ
سلط َة العاصمة كامپاال لتتشاركا
يف اإلعداد لورش ٍة عا َم  2017متعدّد ِة أصحاب املصلحة املعن ّيني،
مقاربات طويلة األمد ملعالجة التَّهجري يف املدينة.
ُمص َّوب ٍة إىل
ٍ
ممثل من ممثيل َ
فق ّد َم ٌ
سلط ِة العاصمة كامپاال يف خالل الورشة
التقدميي ،عىل سبيل ُّ
التهك ِم رشيح ًة خالية ،ر َم َز
بني يدي عرضه
ّ
بها إىل إهامل ِذ ْكر الالجئني يف ُخ ّطة كامپاال اإلسرتاتيجية .فمع
الجئ ،مل تكن
ّأن كامپاال ُتض ّيف عىل حسب التقدير ِ 100
ألف ٍ
َ
سلط ُة العاصمة كامپاال ُت ّ
صحيح
خطط لتحسني القيام بحاجاتهم.
ٌ
َ
َ
ٌ
ّأن سلطة العاصمة كامپاال َملو َمة ،ولكنّ الجمعيات اإلنسان ّية
تقاسمها ال ّالئِ ة .إذ ُتض ّي ُف كامپاال الالجئني منذ عقو ٍد من السنني،
َ
تستقبل أحيا ُء الصومال ّيني والكونغ ِو ُّيون
حتّى بلغ األمر إىل ْأن
اليو َم القادمني الجدد من الجئي جنوب السودان ،عىل حني ما
يزال متويل املشاريع اإلنسان ّية ُ -مذ اب ُت ِدأَ بهُ -يق ِب ُل عىل مستوطنات
الالجئني يف حدود أوغندا فقط.

وقد بلغ ع َد ُد الالجئني الذين ُتض ِّي ُفهم كامپاال ،عىل ما جا َء من
مكتب رئيس الوزراء األوغنديّ َ 98 ،
الجئ ،من
الجئ وٍ 300
ألف ٍ
1
 25بلداً ،يف شهر سبتمرب/أيلول من عام  .2017هذا عدد الالجئني
سجل َ
سجل َ
ني يف
ا ُمل َّ
ني يف كامپاال ،وهو غري ُم ْشتملٍ عىل الالجئني ا ُمل ّ
ّ
املستوطنات ،مع أنهم يقضون من أوقاتهم يف اإلقامة بكامپاال
الكث َري( .ون ْذكر هنا ّأن الالجئني يف أوغندا ٌ
لح ْوز األرايض وألن
أهل َ
دعموا إن هم أقاموا يف املناطق الريف ّية ،غري ّأن رجا َءهم أنْ
ُي ُ
َي ْعملوا مييل بهم إىل اإلقامة يف املناطق الحرضية إقام ًة ُم ْضطربة).
وال يشتمل هذا العدد أيضاً عىل َمن ُتعنَى بهم املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ أي َمن لهم ِم ْثل خصائص الالجئني،
ومنهم َمن ُي َسا ِكنُ ُ
س يف طريق طلب اللجوء
األ َ
رس الالجئة ومل َي ِ ْ
َ
ُ
ً
الرسمي .وقدّرت سلطة العاصمة كامپاالُ ،م َراعية العدد املذكو َر
ّ
ألف من املقيمني يف كامپاال هم إ ّما م ّمن خاضوا يف
آنفاًّ ،أن ٍ 300
اللجوء وإ ّما م ّمن ينتسبون إىل الالجئني.
ومع ّ
الح َضي .إذ يبلغ عدد
التوسع َ
كل ذلك ،نجد كامپاال رسيع ًة يف ُّ
ً
أهاليها اليو َم مليونا وثالثة أخامس املليون (( )1.6و َي ِث ُب هذا الع َد ُد
يف خالل ساعات العمل فيبلغ  3ماليني وأربعة أخامس املليون
( ))3.8وينمو نحواً من  %4يف ِّ
كل سنة .والغالب عىل هذا النم ُّو أن
ُ
ٌ
يحصل بكامپاال يف املناطق التي َمدْخولها منخفض أو يف املناطق
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نحو من %32
غري النظام ّية أو يف هذه وتلك جميعاً ،حيث َي ْسكن ٌ
من أهايل املدينة .و ُق ِّد َر يف تقري ٍر حديث ّأن ُزهَ ا َء  %6من هؤالء
َ
السكان
الجئون ،وهذه النسبة أعىل من معدّل املدينة ك ِّلها 2.ثم
َ
جميع ساكني هذه املناطق املنخفضة املدْخول أو غري النظام ّية،
ّإن
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
يعانون فقدان الطأمنينة ،و ِقلة الفرص االقتصادية ،وسو َء تدابري
لصوف
الصحة العا ّمة .وهم أيضاً أكرث عُ ْرض ًة من غريهم ُ ُ
ِحفظ ّ
الشديدة ،عىل الرغم من أنّ
ا ُملنَاخ ،كال َف َيضان أو درجات الحرارة ّ
بات ا ُملنَاخ ،يف حالِ كث ٍري منهم ،هي أ ّول أسباب تهجريهم.
تق ُّل ِ
ولقد زادت َ
سلط ُة العاصمة كامپاال ،منذ أ ّول مشارك ٍة بينها وبني
التنسيقَ
بينها وبني رشكا ِئها يف
لجنة اإلنقاذ الدولية يف ،2017
قطاع العمل اإلنسا ّين والقطاع اإلمنا ّيئ والقطاع الخاص ،وذلك
همش َ
ومهجرين ،بغري نظ ٍر إىل
ني
َّ
َ
لتدعم َمن َي ْس ُكنُ املدين َة ِمن ُم َّ
ً
وضعهم القانو ّين من حيث الهجرة .وترفع املدينة راية كتبت
فيها ‘كامپاال ِّ
لكل الناس’؛ ال س ّيام وقد أنشأت منتدى التنسيق يف
َ
الحض (وتجده
كامپاال ملعالجة مسائل التَّهجري والهجرة والجئي َ
تحت َو ْسم  ،)#KampalaForAll forumفنهجت يف إنشائه َن ْه َج
نشئَ يف أثينا .ويجمع املنتدى بني جميع الجهات
منتدىً مثله ُأ ِ
الفاعلة يف االستجابات لحاجات الالجئني يف املدينة ،ومنها الهيئات
الحكوم ّية ،وهيئات األمم املتحدة ،والجهات الفاعلة يف امليدان
اإلمنايئ املتعددة األط ـراف ،واملنظامت غري الحكوم ّية الوطنية
والدول ّية ،والجهات الفاعلة يف مستوى املجتمع املح ّ
يل ،وذلك
َّوفيق بني االستجابات ،وترتيب ُّ
التدخالت عىل حسب أهم ّيتها،
للت ِ
والتشارك يف املعلومات.
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االختصاصات بني الهيئات الدول ّية الرئيسة ومكتب رئيس الوزراء
األوغنديّ  ،و َرك ِزها يف مناطق مع ّينة بحيث ال تحصل الفائدة
من ِّ
كل اختصاص ،ثم الرأيُ املتكرر سامعه بني مزاويل العمل
اإلنساين من ّأن إقام َة املشارك ِة مع حكومة املدينة تقتيض عمالً
بجودة الربامج .ولكنْ ليست هذه املصاعب
زائــداً ومجازف ًة َ
ُ
مستعصي ًة عىل املعالجة .إذ تظ ِه ُر املشاركة الناجحة يف غري ُمدُ نٍ
نتائج حسنة ،ومن ذلك املشار َك ُة التي بني املفوض ّية السامية لألمم
َ
تحصل
املتحدة لشؤون الالجئني وبلد ّية أثينا ،وفيها
برنامج تعاو ٌّين َّ
ٌ
الح َضُ 3.
منه إسكان َ 40
ومثل ذلك من املشاركة
الجئ يف َ
ألف ٍ
األوروب ّية واألمريكية كث ٌري ،فرنجوا أن تقوم مثل هذه املشاركة يف
كامپاال ،ال بل فيها ويف ِّ
كل املدن ا ُملض ّيفة التي لها إىل املشاركة
ٌ
حاجة رضور ّية.

َ
الجهات الفاعلة الدول ّية
إرشا ُد
ِ

ملّا كان ملؤ ّلفي املقالة تجارب يف َ
سلط ِة العاصمة كامپاال ويف
توصيات للجمع ّيات اإلنسان ّية
املجتمع الدو ّيل ،أ ْو َردوا فيام ييل
ٍ
4
الدول ّية ،ومنها املزاولون واملانحون:
 .1إقا َم ُة م َُشارك ٍة مع حكومات املدن سياسياً وعمل ّياً
وهذا يقتيض ْأن يتحاو َر َّ
املوظفون امليدان ّيون هُ م والسلطات
ضع للتعاون الجا ّد املفيد
البلد ّية املحل ّية ،لينظروا :هل من َم ْو ٍ
َ
إحداث تغي ٍري
يف األمكنة التي يشرتك َط َرفا التّحاو ِر يف ابتغا ِئهام
حسن فيها؟ وينبغي أن ُي َجا ِو َز التّحاور االجتامعات الرسم ّية
وال ُو َرش ،ليصل إىل حيث تصري زيا َر ُة املتحاورين بعضهم بعضاً
زيار ًة غري رسم ّية أمراً مقبوالًُ ،ق ُب َ
ول العادة يف العمل الجامعي،
ويصري تشا ُر ُك املهارات مستم ّراً.

نعمَ ،
لسلط ِة العاصمة كامپاال ٌ
خطط واضحة غاية الوضوح ،يف ما
ينبغي فعله ،ولكنْ إن مل ُت َّول هذه الخطط فلن يكون منها فائدةٌ
وال عائدة .فه َُّم املانح َ
ني مركو ٌز اليو َم يف حيث تكون الحاجات
ْ
الح َضيّ ،
وأن ُي َّ
خص َص  %25من متويل املِن َِح املتع ّلق بالتَّهجري َ
ْ
َ
هناك ُمس َّوغ .ولكنّ خطورةَ
ماس ًة؛ أي عند حدود أوغندا ،و َركزُهُ
َّ
للتعاون مع حكومة املدينة أو لتعزيز القدرات املحل ّية أو أو
وال
ة،
املاس
الحاجات
تلك
كخطورة
هي
األمد
البعيدة
الحاجات
َّ
5
ل ِكال األمرين معاً ،وذلك مجارا ًة ملا ُتل ِز ُم ُه الصفقة ُ
الك ْبى.
طاق َة للمدينة بالتصدّي للطوارئ عقوداً من السنني .وتدعو
الح َضية إىل مقارب ٍة إمنائ ّية أطول؛ أي مقارب ٍة تلتفت
االستجابة َ
ات املدنِ من حيث هي من ُص ْل ِب ُ
ْ
وأن ُت ْش َم َل حكو َم ُ
األ ُسس
السكنَى،
إىل التصحيح ال َّراسخ ،وال س ّيام ْأن ُتزا َد ُس ُبل الوصول إىل ُّ
يف تنفيذ اال ّتفاق ّيات الدول ّية ،كأهداف التنمية املستدامة،
والرعاية الصح ّية ،والتعليم ،واملعاش ،لالجئ َ
الح َض
ني وفقرا ِء َ
واالتفاق العاملي بشأن الالجئني ،واإلطار املرتبط به وهو إطار
املقيمني يف املستوطنات غري النظام ّية .وينبغي لهذا التصحيح أن
التعامل الشامل مع مسألة الالجئني.
يقع من خالل إقام ِة مشار َك ٍة جا ّد ًة مفيدة مع َ
سلط ِة العاصمة
َ
كامپاال.
 .2استعامل ُّ
التدخالت اإلنسان ّية ل َدع ِْم نتائج اإلمناء الحَ َضيّ
ولكنْ كثري ٌة هي املصاعب التي يجدها َمن يريد مشارك َة َ
سلط ِة
العاصمة كامپاال مشارك ًة جا ّد ًة مفيدة ،بل ويقتيض األم ُر تصميامً
تصويب
وكثرياً من الجهد .ومن هذه املصاعبَ ،ح ْف ُز املانحني إىل
ِ
هَ ّمهم نح َو ِخدْمات الالجئ َ
ازدحــا ُم
ني حيث يستوطنون ،ثم َ

يجب عىل الجمع ّيات اإلنسان ّية ْأن ُتعي َد النظ َر ،يف ّأن ُّ
التدخل الذي
داعي ِه إنسا ٌّين ،هو موردٌ من موارد معالجة املشكالت الحرض ّية،
مواضع
امج إىل
َ
التي استفحلت بسبب التَّهجري ،ال ْأن َ
تدفع بالرب ِ
ً
معيُ ،منْفرد ٍة ال ُت ْش ُك يف أمرها أحدا .وهذا يعني
ّ
خاص ٍة بقطاع ّ ٍ
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ْ
ا ّتباع مقارب ٍة مجتمع ّي ٍة أو َمنَاطق ّي ٍةُ ،متعدّدة القطاعات ،يف وضع
يوح َد دَع َم ُه ملجالس قيادة املدن ،من غري نظ ٍر إىل موقع
وأن ّ
الربامج ،مع إقامة ُم َشارك ٍة جد ّية مفيدة بينها وبني منظامت أخرى ،املدينة.
منها الرشكاء غري التقليد ّيني يف ميدان العمل اإلنساين والقطاع
الخاص ،وذلك لحامية الحقوق املحدّدة لالجئني والنَّازحني داخل ّياً .سامر صليبا
Samer.Saliba@rescue.org @samermsaliba
و ُي َّ ُ
عي يف السبيل إىل ذلك ما ييل:
تقني َح َضيٌّ  ،يف لجنة اإلنقاذ الدولية
مستشار ٌّ
ال أم www.rescue.org
ٌ
النّظ ُر يف املدينة أو البلدة أفيها ٌ
رئيسة موضوعة َق ْب ً
خطة
أهداف إمنا ٍء مو ّثقة؟ ثم ُيع َمل عىل التوفيق بني
ال؟ وهل من
ِ
إ ِنسنت ِسلفر isilver@kcca.go.ug @InnocentSilver7
ِّ
ة.
ي
الربنامج
النتائج
وبني
كل هذا
ّ
َ
مرشوع ،يف سلط ِة العاصمة كامپاال www.kcca.go.ug
مدي ُر
ٍ
واستعامل الخربة التقن ّية ملساعدة حكومات املدن عىل تحسني  .1ذلك ّ
الح َضيّة ،التي عُ ِقدَت يف شهر سبتمرب/أيلول
مم ُص َّح ب ِه يف ورشة ُمزَاويل املسائل َ
فهمها لحاجات املقيمني ّ
املهجرين وأولو ّياتهم ،وفقاً إلجاميل من عام  ،2017وشاركت يف اإلعداد لها لجنة اإلنقاذ الدولية.
عدد سكان املدينة ،وال س ّيام من خالل تحليل السياقات AGORA (2018) Understanding the needs of refugees and host .2
communities residing in vulnerable neighborhoods of Kampala
الح َض ّية ،وال َع ْون
َ
ّ
التقني ،وتشا ُر ِك املعطيات ،ثم ا ّتخاذ هذا ( َفهْم حاجات الالجئني وأهل املجتمعات ا ُملض ّيفة املقيمني يف األحياء التي أحوالها ُمه ٌ
َلهة
املهجرون وامله ّم َ
الفهم سبباً لضامن ْأن ُيد َر َج الس ّكان َّ
شون يف بكامپاال) bit.ly/AGORA-Kampala-2018
UNHCR (2017) ‘Greek Mayors Seek Future Refugee Accommodation .3
الخدمات املجتمع ّية.
مقاربات متويل ّية قامئة عىل أساس املناطقُ ،منص ّب ٍة عىل
وا ّتباع
ٍ
الح َضيّ والتّهميش الجغرا ّيف
َّهجري
ت
ال
بني
التداخل
معالجة
َ
الح َضيّ .
والتوسع َ
ُّ
الح َضيّ  ،ال ب ّد للمجتمع الدو ّيل من
وبالجملة ،ف ِلمعالجة التَّهجري َ
َ
السبيل للتعاون،
ْأن ُيعد َّل ُسنن ُه –وطريقة تفكريه– بحيث ُيخْ يل

’Programme Beyond 2018
(رؤساء بلديّات يونان ّيون يسعون إىل برنامج إلسكان الالجئني بعد عام )2018
bit.ly/UNHCR-Greek-housing-Dec2017
 .4هذه املقالة َم ْق ٌ
بدعم
بوسة من تقرير لجنة اإلنقاذ الدولية الذي َن َشت ُه يف عام ٍ 2018
مؤسسة ِستي ( ،)Citi Foundationتحت عنوان امللجأ الحرضيّ  :كيف يجري
من َّ
لكل رضوب الناس؟ مالحظة :يف التقرير أيضاً
مجتمعات جامع ٍة ِّ
يف املدن اليو َم َ
إنشا ُء
ٍ
ٌ
توصيات لحكومات املدن وملَن يف القطاع الخاص من أصحاب املصلحة املعن ّيني.
bit.ly/IRC-UrbanRefuge-2018
 .5الصفقة الكربى ()The Grand Bargain
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain

ال َه َمل ّي ُة و ُق ّو ُة اال ْن ِتشا ِر يف االستجا َب ِة اإليوائ ّية الحرض ّية
ِج ِنفر وُرد جورج ودافيد هَ ج ِكن

ينبغي الستجابات اإليواء اإلنسان ّية أن ُتق ِّد َم ال ّل َ
لتستوعب الحاجات املختلفة والقدرات
ني يف األولو ّية
َ
الح َض ّية.
املتباينة ،وال س ّيام يف البيئة َ
ال يخفى عىل كث ٍري من الناس -ال ك ِّلهم -يف قطاع اإليواء ّأن من
يكون أحسن ِخ َيا ٍر ألكرث ُ
َ
األ َس ح ًال واحداً يناسب
املستبعد أن
ُ
اض حديث أج ِريَ عىل
جميع املحتاجني إىل اإليواء .ففي استعر ٍ
 144دراس َة حال ٍة من حاالت اإليواء ،عُ ِّين َْت إحدى أكرث مواطن
القوة تكراراً فكانت ُقدْر َة الحلول واالستجابات عىل التك ُّيف 1.عىل
أ ّننا نقرتح أن ُيخ َر َج مفهوم القدرة عىل التك ُّيف من نطاق مصطلح
‘التك ُّيف ّية’ و ُي َ
مفهوم ميكن تطبيقه
دخل يف نطاق ‘ال ِّلني’ .فالتك ُّيف ّي ُة
ٌ
ً
تطبيقاً رجع ّياً عىل إعداد الربامج التي تكون جامدة ابتدا ًء ،وأ ّما
مرشوع إيوا ٍء منذ ُيبدَأ ب ِه.
ال ِّل ُني فيجب أن يوج َد يف
ِ

ألن لفرادى ُ
تاج إىل ال ِّلني أساساً ّ
س خصائص سكان ّية مختلفة
و ُي ْح ُ
األ َ ِ
ُ
وحاجات مختلفة .فاألحوال املحل ّية التي أتت منها متن ّوعة،
ات التي خربتها وج ّربتها متباينة ،وآل ّي ُ
والتأثري ُ
تصديها لصعوبة
ات ّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
وقدُ
َع ْيشها ،ومها َرتها راتها وم َوا ِردُها متعدّدة .و ُيكث أن يكون هذا
التن ّوع أعرض يف البيئات الحرض ّية منه يف البيئة الريف ّية ،ففي
الحرض يزيد نطاق طبقات الدّخل ،ورضوب املساكن ،ووجوه
األسايس يف الحاجة والقدرة الضو َء عىل
املعاش .ويلقي هذا التن ّوعُ
ُّ
ما تقتضيه هيئات العمل اإلنسا ّين إليجاد حلول إيوائ ّية أش ّد ليناً
بكثري عند العمل عىل استجابة حرض ّية .ومع ذلك ،فلقياس لني
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عمل التصميم واالستجابةُ ،ن ُّ
أساسني ولكنّهام إىل
عي وجهَني َ
ني برامج اإلعانة اإليوائ ّية
اآلن ُمهم َلني ،فأ ّما الوجه الذي يف ل ِ
ً
فهو :ال َه َمل ّية ( ،)invisibilityوال َه َمل ّية هي كون اليشء مهمال ال
ُي َ
ني االستجابة فهو :ق ّوة االنتشار
نظ ُر فيه ،وأ ّما الوجه الذي يف ل ِ
َ
( ،)viralityوق ّوة االنتشار هنا تعني قدْ َر رسعة انتشار األخبار
واملعلومات بني الناس.

ال َه َمل ّية

فلننظر أ ّوالً يف تنمي ٍة بالضاحية ناجح ٍة يف سياقٍ غري طارئ.
تندمج هذه التنم ّية السكن ّية الناجحة يف املجتمع املح ّ
فتالئم
يل،
ُ
حاجات مجموعة املساكن التي يف الشوارع املحيطة مبنطقت ِه،
مثل حاجات امليزانية ُ
واأل َس واللوائح وا ُملنَاخ .واملجت َم ُع املح ُّ
يل
ً
ٌ
واسع
الذي ينشأ ويتط ّور طبيع ّيا عىل العموم مشتمل عىل نطاقٍ
ٍ
َ
العيش مع أرسته
من خيارات السكن .فمن الناس َمن يختار
ّ
املمتدّ ة أو مع أصدقائه؛ ومنهم َمن يكرتي غرف ٍة أو شقة .وقد
يختار غريهم رشا َء مسكن أو بنا َءه أو مت ُّل َك ُه باإليجار ،أو قد
باملجان مبوافقة صاحبة أو بغري موافقته.
يختار أن يسكنَ مكاناً ّ
ومن الناس من يعمل من البيت فيحتاجون إىل مساحة أوسع،
ومنهم من يحتاج إىل مزيد من التهوية أو اإلضاءة أو املساحة
الخارج ّية ،ليستوعب مسكنه الحيوانات األليفة أو األطفال أو
نشئُ هذا التن ُّوع مجتمعاً محل ّياً ُك ّل ّياً ،ال
ملراعاة الحساس ّية .و ُي ِ
يسيطر فيه وجود عامل يف التنمية أو التصميم عىل املشهد
العا ّم ،بل يصبح املشهد الحرضيّ تحت سلطان املعايري الثقاف ّية
املشرتكة والحلول املتن ّوعة عند فرادى األرس .فينشأ املجتمع
املح ّ
يل وينمو عىل م ّر الزمان ،ويف آخر املطاف ،قد ُت ْت َُك هذه
َ
املشاريع السكن ّية ‘هَ َوا ِمل’ يف املشهد الحرضيّ  ،فال يظهر عيل
ِّ
مرشوع منها أ ّنه كان يوماً مرشوعاً ُب ِن َي منفص ًال من غريه من
كل
ٍ
ّ
مساكن املجتمع املحيل .ومع ذلك ،ويف الوقت نفسه ،أصبحت
هو ّي ُة فرادى األرس وحاجا ُتهم أكرث ُو ُضوحاً .فبإعاملِ ال ّلنيُ ،تح ِّققُ
برامج اإليوا ٍء الحسنة التن ُّوع نفسه الذي يف بيئة الحارضة ،ومع
مرور الزمن ،ينبغي أ ّال ُيرى ّأن برامج اإليوا ِء قد أجريت أص ًال.
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بنجاح برنامج من عدمه من خالل َقدْ ِر كونه بارزاً للعيان ،نحن
قاس
نقرتح ّأن العكس رمبا يكون هو املقياس الصحيح الذي ُي ُ
به النجاح .فإذا كان برنامج اإليواء واضحاً للعيان ،كانت الحالُ
أ ّنه بدالً من تهيئة برنامج اإليواء لقضاء حاجات املجتمع املح ّ
يل،
ّ
املترضرة مقسور ًة عىل أن تتك ّيف هي
ترى املجتمعات املحل ّية
َ
الحقيقي
ُناس َب برنامج اإليواء .إذن ،ينبغي أن يكون الوضوح
لت ِ
ّ
مجتمعات محل ّي ٍة
للعيان يف برنامج اإليواء مركوزاً يف إنشا ِء
ٍ
َ
تكون املآوي
صح ًة وأماناً ،وأرسع انتعاشاً ،ال ْأن
متن ّوع ٍة ،أكرث ّ
عىل غرا ٍر واح ٍد وعىل ٍّ
صف واحد ،ولسان حالها يقول ‘تعالوا
باك التواصل
انظروا ما أحالين ،ص ّوروين وضعوا صوريت يف َش ِ
االجتامعي’.

ُق ّو ُة االنتشار

ملرشوع اإليــوا ِء الذي تديره منظمة غري حكومية ،يف سياق
الكوارث الواسعة النطاق ،تأث ٌري صغ ٌري جدّ اً بالقياس إىل سعة
نطاق الكارثة .ثم ّ
إن تزايد سعة نطاق الكوارث ومعدّلها،
وانخفاض ميل الجهات املانحة إىل متويل اإليواء ،يعنيان أنّ
املنظامت غري الحكومية ليست قادر ًة إال عىل استيعاب نسبة
ّ
املترضرة يف املعونة اإليوائ ّية.
متناقصة من املجتمعات املحل ّية
ثم ،كان أكرث التز ّود اإليوا ّيئ بعد الكوارث ،وال س ّيام يف
ومن َّ
ّ
املترضرة نفسها مع
املدن والبلدات ،تقوم به املجتمعات املحل ّية
املجتمعات املحل ّية التي تجاورها .وهكذا ،ميكن عَدُّ الكوارث
مشكل ًة اجتامع ّية ،ال مشكل ًة طبيع ّية .هذا ،وال تصري األحداث
الخطرة ،طبيع ّي َة املَنْشأ كانت أو برش ّية املَنْشأ ،كارث ًة ّإل إذا مل
يكن املجتمع املح ّ
يل مستعداً استعداداً كافياً لتخفيف خطرها
َ
أو التغ ُّلب عليها أو االستجابة آلثارها .ويقتيض ن َج ُاح معالجة
األسباب األصل ّية ملا يلحق املساكن من رض ٍر بعد الكارثة ،كعدم
كفاية التصدّ ي للكارثة ،مقارب ًة اجتامع ّية ،بدالً من املقاربة
ال ِّت ْقن ّية التي اعتي َد استعاملها .فاملقاربة االجتامعية تعالج
املسائل األساس ّية ،كسبب بناء املساكن أص ًال يف منطقة مع ّرضة
للكوارث ،أو سبب عدم الكفاية يف جودة البنا ِء لصدّ األخطار
ٌ
محتمل .وينبغي أن تكون الحلول مناسب ًة
التي وقوعها عليها
ً
ثقاف ّياً ،ورخيصة الكلفة ،ومستدامة بيئ ّيا ،وينبغي أن تضمن
التزاماً مستم ّراً بتقليل األخطار .ولقد يكون إيجاد مثل هذه
الحلول مقتضياً مزيداً من االستثامر يف التحليل االجتامعي،
يع خربها بنفسها ،عىل حني
ولكنّ
الربامج املناسب َة ستنترش و ُت ِذ ُ
َ
ً
ّأن الحلول التي هي غري مالمئة ثقاف ّيا ،وال تطاق كلفتها ،وغري
مستدامة ،وال واقع ّية ،لن يؤىت بها إال إذا استم ّر التمويل.

هذا ،ومتيل مشاريع اإليــواء الشديدة الوضوح للعيان إىل
َو ْس ِم املجتمع املح ّ
بنسق واح ٍد ُمتك ِّرر .ومهام َع َل ْت جودة
يل
ٍ
ُ
ً
ً
َ
الواس ُمون رأيا وتص ُّورا ملص ِّم ٍم واح ٍد أو تصميم
التصميمُ ،يل ِز ُم ُه ِ
ُ
قُ
عاملي ،تخ ِف مثل
واحد .ومن خالل العمل عىل إرسا ِء منوذج
ّ
هذه الربامج عامل ّياً يف معالجة الحاجات املتن ّوعة لفرادى األرس،
حتّى أصبح ا ُملتعا َر ُف عامل ّياً أ ّنها غري مناسبة .وكثرياً ما اختارت
س والرسع ُة،
الهيئات ِشدّ َة الوضوح للعيان هذه ل ُيد ِر َك البنا َء ال ُي ْ ُ
ً
َ
ّ
أو ألنها َف ِه َمت ّأن املساواة تعني التطابق ،والحقُّ أن املساواة وليك تكون الهيئات أكرث ف ّعال ّية يف هذا املشهد املتناقص املعونة،
همها يف التأثري يف نتائج اإليواء وتحسينها ِّ
لكل
بالسواء .وعىل حني ّأن كثرياً ينبغي لها َر ْك ُز ّ
تعني معالجة الحاجات املختلفة ّ
ً
ّ
ُ
يح مآ ٍو ج ّيد ٍة لقلة من الناس .فبدال من
من مديري الربامج والجهات املانحة قد يحكمون يف العادة املحتاجني ،ال ْأن ت ِت َ
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الرتكيز عىل هندسة ُّ
تدخالت إسكان ّية ج ّيدة عالية املستوى
ّ
ُّ
لعد ٍد قليلٍ من األرس ،ينبغي للهيئات أن ترك َز عىل التدخالت
التي هي أضيق نطاقاً ُّ
وأقل ُّ
تدخ ًال ،فهي أفضل من غريها يف
معالجة املشكالت االجتامع ّية األساس ّية التي نجمت عنها
ٌ
عريض وميكن
الكارثة .إذ ميكن للحلول البسيطة التي لها تأث ٌري
س ْأن ُتق ّوي املجتمعات املحل ّية عىل إعانة أنفسها،
تكرارها ب ُي ْ ٍ
وهذا َي ْض َمنُ حاص ًال يف العمل اإلنسا ّين شام ًال أفضل لعدد أكرث
من ّ
ّ
املترضرين ،و ُي ْف ِض إىل زيادة انخفاض األخطار يف
السكان
مستقبل الزمان .ولذلك ،فأحد مقاييس النجاح يف هذا املشهد
تاحة؛ أي ميلها
املتناقص املعونة هو ‘ ُق ّوة انتشار’ املساعدة ا ُمل َ
إىل التّنا ُت ِج م ّرة بعد مرة .فقد َت ُك ُ
دراس ُة املدى الذي يقطعه
ون َ
ً
نجاح أفضلَ
وسعة،
َ
انتشار أفكار الربنامج األساس ّيةُ ،ق ّو ًة ُ ْ
مقياس ٍ
ً
برنامج ما أرسة ما .وميكن املر َء،
من دراسة مدى جودة إسكانِ
ٍ
َ
مسكن
حصل تج ِهي ُز
عىل سبيل املثال ،أن َين ُْظ َر ل ُيق ِّد َر هل
ٍ
تجهيزاً تحسين ّياً بحيث يكون مالمئاً ثقاف ّياً وبيئ ّياً ،رخيص الثمن،
مقنعاً يف تحسني سالمته لدرجة أخذ الجريان فيها هذا التحسني
ثم زاد تأثري الربنامج؟
وأعادوا تطبيقه يف مساكنهم ،ومن ّ

إسرتاتيج ّي ُ
ات إيوا ٍء ل ّي ٌنة يف بالو وتاكلوبان

ومنها تاكلوبان يف الفل ّبني وبالو يف جزيرة سوالويس األندونيس ّية.
يح للهيئات
ففي وثائق معايري اإليوا ِء يف ها َتني االستجابتَنيُ ،أ ِت َ
خيارات متن ّوعة ملعالجة حاجات اإليــواء .فأ ّما اإلرشــادات
التوجيه ّية يف االنتعاش اإليوا ّيئ باالستجابة الفلي ّبين ّية إلعصار
هايان ،فقد عملت عىل إرسا ِء مقارب ٍة قامئ ٍة عىل الحقوق ،فتُحدّ د
حقوق ُ
َ
س يف “أن يكون بني أيديهم من خيارات السكن ما
األ َ ِ
2
يناسب حاجاتهم ورغباتهم أحسن مناسبة” .ويف وثائق الحالتَني
إرشـ ٌ
ـادات يف الحدّ األدىن من معايري األداء ،وإمكان تطبيق
لرضوب من الخطر
الخيارات املختلفة عىل املناطق املع ّرضة
ٍ
تشجيع الهيئات عىل
مختلف ٍة .وكان أحد أهداف هذه املقاربة
َ
إيجاد مجموعة متن ّوعة من الحلول ملعالجة الحاجات املختلفة.
ومن هذه الحلول :املآوي املؤ ّقتة ،وتقاسم أماكن اإلقامة ،و َدع ُْم
اإليجار ،ومباين نوم ّ
التحسيني،
العمل ،واإلصالح والتجهيز
ّ
َ
ُ
(املصممة ليك تستعمل مساكنَ دامئة يف
واملساكن األساس ّية
ّ
املستقبل) ،واإلرشادات التوجيه ّية يف اإلسكان الدائم .وتشتمل
اإلرشادات التوجيه ّية أيضاً عىل طرق إلعانة صناعة القرارات
ني
التي لها صلة بالحلول اإليوائ ّية ،التي ُأ ِّك َد فيها الحاجة إىل ال ّل ِ
من أ ّول األمر.

ّ
الحظ ،مالت الهيئات يف الواقع إىل العودة إىل العمل
يف السنني األخرية ،جا َء ال ّلني يف اإلرشادات التوجيه ّية يف االنتعاش ولسوء
َ
ْ
ُ
رشقي آسيا ،الذي اعتا َدته يف هاتني االستجابتَني ،فاختارت أكرث الخيارات
اإليوا ّيئ يف عدّ ة مشاريع باملناطق الحرض ّية يف جنو ّيب ّ
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صم ٌم َق ْب ًالُ ،يط َلق عليه اسم
راح ًة لها ،وهو يف األكرث خيا ٌر ُم َّ
املآوي املؤ ّقتة (أو املآوي االنتقال ّية كام يقال) .ولكنْ يربز من
هذه الحالة استثنا ٌء ،هو منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية
( .)Catholic Relief Servicesففي تاكلوبان ،نجحت منظمة
حاجات’ للنامذج
خدمات اإلغاثة الكاثوليكية يف إنشا ِء ‘قامئ ِة
ٍ
اإليوائ ّية التي وافقت املعايري املنصوص عليهاَ ،
وض ِمن َِت املنظمة
يف استجابة بالو ،التي هي أحدث من استجابة تاكلوبان ،ال ّل َ
ني
باملِن َِح النقد ّية واملعونة ال ِّت ْقن ّية ملعالجة الحاجات اإليوائ ّية،
ني
وذلك بنطاقٍ من الخيارات املتن ّوعة .ولكنّ ِق ّلة استيعاب ال ِّل ِ
يف أماكن أخرى يشري إىل ّأن ورا َء إنشا ِء اإلرشادات التوجيه ّية
املحسنة حاج ًة إىل تح ّولٍ أعظم يف طريقة تفكري َمن يف القطاع.
ّ

التغ ُّلب عىل القيود

كثرياً ما ُيق َّيدُ ال ّل ُ
ني يف برامج املعونة اإليوائ ّية بالطموح إىل
إدراك اإلنصاف ،ومن ج ّراء
هندسة حلولٍ إيوائ ّية مثال ّية وبسو ِء
ِ
األمرين ميكن ّأن ّ
وذج
يقل عدد األرس ا ُملعا َنة .ففي التح ّول إىل َ ُن ِ
ْصب عىل ح ٍّد أدىن من مدخالت الناس األقلّ
ُّ
ختصُ ،من ٍّ
تدخلٍ ُم َ ٍ
ً
ً
ناس أكرث
هَ َمال واملقاربات األرسع انتشارا ،القدرة عىل إعانة ٍ
التدخالت البسيطة أثراً
و َت ْر ِك أث ٍر أطول أمداً .إذ ميكن أن ُتح ِد َث ُّ
عظي ً
ام ،كإرسال ِف َرق لتقدير ما وقع ،وملاذا وقع ،وتصوير الفرق
ً
ً
ثم باستعامل هذه
بينهام وتوثيقه ،تصويرا وتوثيقا
َ
واضحنيّ ،
معلومات ،تنصح املجتمعات املدن ّية يف
تحص ُل من
ٍ
ال ِف َرق ما ُي َ
ما ميكن أن تفعله هي نفسها .فبعد إعصار ِسدر يف بنغالديش،
ٌ
فريق صغري من املهندسني واملهندسني املعامر ّيني قري ًة
زار
ً
فنظر لريى أيّ املباين ما تزال واقفة وأ ّيها سقط؟ فلم يستطع
الفريق إعان َة املجتمع املح ّ
أعلم
يل مبارش ًة ولكنْ يف خالل الزيارة َ
ّ
املجتمع املحيل النتائج التي أتت بها تقديرات
مرتجم الفريق
َ
ُ
املباين .وبعد ستة شهورُ ،و ِج َد بزيار ٍة أخرى إىل القرية نفسها
ّأن املجتمع املح ّ
أتم إعادة بنا ِء القرية ،و َو َج َد حلوالً ّ
لكل
يل ّ
ُ
َ
ّ
َ
املشكالت التي ُنو ِقشت من ق ْبل .وقد حققت القرية ذلك من
غري معونة من الهيئة ،فجمعت األموال واملوارد وا ّتبعت نصيحة
الفريق الذي زارها .وكانت يف جهة أخرى بال ُقرب من القرية ،يف
الوقت نفسه ،برامج مل تكد تبدأ.

صم ُم أ ّو َل تصميمها يف
إعداد النظام اليو َم ّأن مشاريع اإليواء ُت ّ
َ
داخل حدود مع ّينة يحددها فريق إدارة الكوارث يف كلِّ
األغلب
ّ
هيئ ٍة من الهيئات .ويف هذا املجال التشغييل مدي ُر إيوا ٍء وفريق
من املهندسني املعامر ّيني واملهندسني ،يحدّ دون بعدُ مجموع ًة
أخرى من الحدود بنا ًء عىل مفاهيمهم املسبقة للمشكلة
طلب إىل املجتمع املد ّين
املاد ّية التي يواجهونها .وبالجملة ،فال ُي ُ
املشارك َة إال بع َد أن ُتحدّ َد كل هذه الحدود .و َن ْقرت ُِح بدالً من
َ
ذلك أ ّنه يجب إزالة هذه املجاالت التشغيل ّية املحصورة ،وينبغي
ً
أنرثوبولوجي أكرث تفصيال عىل املشكالت
اجتامعي
إجرا ُء تحليلٍ
ّ
ّ
األساس ّية التي أدّت إىل َخ ْي َب ِة مسعى اإلسكان .وينبغي أن تكون
فع من قدرات
املعون ُة ،حيث ُي ُ
جاب بها ،مبارش ًة شديد َة ال ّلنيَ ،لت َ
األرس و ُتعالِ َج حاجاتهم الفرد ّية .هذا ،وينبغي مناقشة ميزان ّيات
ٌ
ّ
مجال لتحديد
فس َح لهم
اإلعانة مع األرس
املترضرة مبارش ًة ،ف ُي َ
ّ
ما يرغبون في ِه أو يحتاجون إلي ِه يف السياق اإليوايئ .وهذا يف
املناطق الحرض ّية أكرث أهم ّي ًة ،وال س ّيام يف األماكن التي قد يكون
ممكن فيها بنا ُء مآ ٍو جديدة .وينبغي أن ُتق ِّر َر ُ
س ما تريد،
غري
األ َ ُ
ٍ
مسكن ،أو
مسكن ،أو اكرتا َء
إصالح
ال غريها ،سواء كان القرار
َ
ٍ
ٍ
خلفي.
العيش مع أرس ٍة أخرى ،أو إقام َة مأوىً مؤ ّقت يف فنا ٍء
ّ
اقرتاحنا هذا إعــا َد ُة التفكري يف الوصف
وبعدُ  ،ففي َق ْل ِب
ِ
ً
مهندس
الوظيفي ملدير مرشوع اإليواء .فبدال من أن يكون
ٌ
ّ
ميم مأوىً مثا ّيل ،ينبغي
معامريّ أو
ٌ
مهندس هو الق ُّيم عىل َت ْص ِ
أن ّ
يحل مح ّله ٌ
فريق من أفرا ٍد متن ّوعي الخربة والتجربة ،يركزون
ً
ّ
همهم يف ضامن أن يعيش أكرث عد ٍد من املترضرين عيشة آمنة
ّ
مريحة كرمية ،قادرين عىل االعتامد عىل أنفسهم يف االنتعاش
دائم آمن.
الذا ّيت وإيجاد َس َك ٍن ٍ
ِج ِنفر وُرد جورج jwg39@cam.ac.uk

كل ّية الهندسة ،بجامعة كامربدج

www.eng.cam.ac.uk/profiles/jwg39
دافيد هَ ج ِكن dave.hodgkin@gmail.com

ني يف اإليواء ،و ُمدي ٌر إداريٌّ  ،يف ّ
منظمة مقياس العمل
ُمخت ٌَّص ِت ْق ٌّ
اإلنسا ّين االستشار ّية
وميكن أن ُتق َّيد ال َه َمل ّية أيضاً بجداول أعاملٍ عامل ّية ،وبرتتيب )(Humanitarian Benchmark Consulting
برامج اإليواء لتتوا َء َم هي وما تطل ُب ُه الجهات املانحة ،واألف َكا ُر www.humanitarianbenchmark.com
الهندس ّية واملعامر ّية ا ُملتص َّور ُة َق ْب ًال يف الصحيح من العمل،
George J (2018) Shelter Projects in Displacement: What Factors Affect .1
يض ّ
و َت ْف ِو ُ
املنظامت املن ّفذة ،وغ ُ
ري ذلك من أولو ّيات املستجيبنيSuccess?, University of Cambridge .
ومع ّ
أن املراجعات العامل ّية مستم ّر ٌة يف حديثها عن االنتعاش (مشاريع اإليواء يف حاالت التَّهجري :ما العوامل التي تؤ ّثر يف النجاح؟)
ال القطاع راكزا ً Hodgkin D, Dodds R and Dewast C (2013) ‘Recovery Shelter .2
الذا ّيت واملقاربات التي يقودها صاحبها ،ما يز ُ
Guidelines’, Humanitarian Shelter Working Group
ً
ّ
هم ُه يف تصميم أماكن شديدة الربوز والظهور ،بدال من األعامل (اإلرشادات التوجيه ّية يف االنتعاش اإليوا ّيئ)
الخفيضة الربوز والظهور .وتعني الطريقة التي ُيسا ُر بها يف bit.ly/Haiyan-Recovery-Shelter-Guidelines-2013
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الح َض واعتام ِدهم عىل
َت ْحس ُني املعلومات والتواصل لزيا َد ِة
اندماج الجئي َ
ِ
أنفسهم
الورا بوفوين وجيل هُ ب ِكنز

ني َي ُقودُه املجتمع املح ّ
يُظ ِه ُر تقدي ٌر لشؤون الالجئ َ
يل يف نريويب ْأن ال ب ّد من تحسني التواصل وتد ُّف َق
َ
الحض.
واملعلومات إلقام ِة صُ ُمو ٍد واعتام ٍد عىل النفس ُم ْستدا َمني بني الجئي َ
أن الوصـ َ
ال شـ ّ
ـك ّ
وسـ ُبل املعــاش،
ـول إىل الحدمــات األساسـ ّية ُ
وإدمــاج الالجئــن يف النســيج االقتصــادي للبــاد التــي
َ
ألن يكونــوا أفــراداً
تســتقبلهم ،أساســانِ لتأهيــل الالجئــن ْ
ُمنتجـ َ
ن صامديــنَ يف املجتمــع .وقــد يكــون يف املــدُ نِ الكبــرة
ُ
ٌ
ـم
التــي ُتض ّيــف الالجئــن ،كنــرويب ،مقاربــات مبتكــرة لدّ ْعـ ِ
الحـ َ
ـر تهميش ـاً ،ومــن بــن طــرق َدعْمهــم،
هجــري َ
أك ـ ِر ُم َّ
ئيســةُ،
ْ
نــي ال ّر َ
عــى ســبيل املثــال ،مراكــ ُز النّشــاط ال ّتق ّ
َ
واســتثم ُر الحكومــة يف ِت َقانــة إجــرا ِء املعامــات املال ّيــة
ّ
بالهواتــف الج ّوالــة ،وإنجــاز األعــال مــن طريــق الشــابكة.
قصــدُ بهــذه اإلجــراءات إىل معالجــة الفقــر الحــريّ
و ُي َ
و ِبطالــة الشــباب يف نطــاقٍ أوســع ،وســبيل هــذه اإلجــراءات
للمه ََّجريــنَ  ،ولكــنّ اندمــاج
مفتـ ٌ
ـوح ،مــن الوجهــة النظر ّيــةُ ،
الالجئــن يف الســياقات الحرض ّيــة ،مــن الوجهــة العمل ّيــة،
قــد يظـ ُّ
ـمي .وقــد ُي َظــنُّ
ـل مقصــوراً عــى القطــاع غــر الرسـ ّ
ّ
ّ
ّ
أن الوصــول إىل الخدمــات واملــوارد يسـ ٌر ألن كل يشء منهــا
ّ
ٌ
ّ
خْ
طــئُ
يف
‘محــي’ ،وأن فــرص العمــل وا ِفــرة يف املدينــة ،و ُي
األكــر َمــن يظــنّ ذلــك .إذ يف تيســر وصــول الالجئــ َ
ن إىل
ِ
ســوق العمــل الرســم ّية تحدّ يــات ،وذلــك يف بــا ٍد ككينيــا،
التــي فيهــا معــدّ ل البطالــة مرتفــع ويتحــدّ ى اقتصادهــا
الفقـ ُر ،وعــدم املســاواة ،والبنــى التحت ّيــة ا ُملهله َلــة ،والوصول
َ
ــم ّ
حصــول
إن
إىل الخدمــات ،والحاميــة االجتامع ّيــةُ .ث َّ
ٌ
الالجئــن عــى الخدمــات خصوص ـاً أمـ ٌـر ُمش ـ ِكل يف املناطــق
الحرض ّيــة ،حيــث الخدمــات العا ّمــة مثقلـ ٌـة ّ
بالطلــب ،هــذا
ـبب أخــر هــو ّ
أن أكــر االســتثامر يف الخدمــات
ســبب ،وسـ ٌ
َ
األساسـ ّية َم ْركــو ٌز يف املناطــق التــي حــول املخ ّيــات ،حيــث
يــم أكــ ُر الالجئــ َ
ن يف كينيــا.
ُي ِق ُ
ولذلــك يقــع عــى الســياق الحــريّ تحدّ يــات تختلــف
مــي ،وينبغــي إيــاء
عــن التــي يف الســياق
الريفــي وا ُملخ َّي ّ
ّ
ّ
لســدّ الخلــل بــن مــا يتوقعــه الجئــو
اهتــام ،أعــرض بكثــرَ ،
الح ِ َ
ــر وبــن الواقــع .ويف هــذا الصــدد ،ميكــن لال ّتصــال
َ
عم ُهــم أنْ
ّ
ـوح االتجاهَ ــن بــن الجئــي الحــر و َمــن يَدْ ُ
املفتـ ِ
وأن ُيقــ ّوي الالجئــنَْ ،
حســنَ املشــارك َةْ ،
وأن يزيــد ُح ْســنَ
ُي ِّ
حالِهــمْ ،
وأن ُيعينَهــم عــى التصــدّ ي للتحدّ يــات الواقعــة

عــى البيئــة الحرض ّيــة .وكلــا ُو ِّســ َعت معرفــة حاجــات
كل خطــوة عمل ّيــة ُت َ
الالجئــن ،كانــت ُّ
خطــى يف الطريــق إىل
وأصــوب للغــ َرض.
أنجــع
اإلدمــاج
َ
َ
الح َ
ــر عــى
ومــن أكــر مــا ُيعــ ِّو ُق اعتــا َد الجئــي َ
أنفســهم ْ
َ
ـات والالجئ ـن يف طريــق
ـس التقــا ُء املعلومـ ِ
أن ليـ َ
أمــراً يســراً .فقــد يجــد الالجئــون أنفســهم معزولــنَ
ـض أســباب ذلــك،
‘وتائه ـنَ’ يف البيئــة الحرض ّيــة ،ومــن بعـ ِ
أ ّنهــم ينتقلــون كثــراً ،وهــذا يجعــل املحافظ ـ َة عــى حبــل
ينضمــون إىل املجتمعــات
اال ّتصــال بال ّنــاس صعب ـاً ،وأ ّنهــم
ّ
املحل ّيــة البا ِئســة ا ُملهم َلــة يف أطــراف املدينــة .وهــذا
ّ
وســكاناً ‘يصعــب
نشــئُ يف طريــق االندمــاج ُمع ّوقــات
ُي ِ
الصحــة
الوصــول إليهــم وإرشاكهــم يف البحــوث وبرامــج
ّ
العا ّمــة’ .وقــد أجــرت املفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن تقديــراً يقــوده املجتمــع املح ـ ّ
ي ل َت ْقدي ـ ِر
املعلومــات وحاجــات التواصــل يف إســتيل بنــرويب ،بــن
يناير/كانــون الثــاين وأبريل/نيســان مــن ســنة ،2019
ــج خيوطــه هــي وجامعــة صغــرة مــن
وتشــاركت يف َن ْس ِ
ّ
َ
الجئــي الحــرَّ ،
فبــن التقديــر أن التحدّ يــات مــا زالــت
قامئ ـ ًة وال بــدّ مــن التغ ُّلــب عليهــا ،إلعانــة الالجئــن عــى
ـاج
ـم الظــروف املحيطــة بالخدمــات املتاحــة لهــم .و ُيحتـ ُ
َف ْهـ ِ
ً
أيضــا إىل مزيــ ِد عمــلٍ ملســاعدة منظــات اإلعانــة عــى
مواضــع الخلــل ال ّرئيســة يف التواصــل والتزويــد
ســدّ
ِ
باملعلومــات.

َت ْقدي ُر إستيل

قليلــة هــي األد ّل ُ
ٌ
ــة عــى التأثــر
عــى امتــداد العــاملِ،
الخــاص الــذي يرتكــه الجئــو الحــر يف البيئــة املحيطــة
ّ
التــي انتقلــوا إليهــا ويحاولــون أن يصــروا جــزءاً منهــا ،أو
الــذي يرتكونــه يف تصـ ّورات الالجئــن أنفســهم يف االندمــاج
االجتامعــي .فجــا َء التقديــر الــذي ُأ ْجــريَ يف
والتامســك
ّ
إســتيل ،وهــي ضاحيـ ٌـة كثيفـ ُـة ال ّنــاس ،فيهــا الجئــون مــن
كثــر مــن البــاد ،حالهــم يف الضاحيــة كحــالِ مــن فيهــا
مــن املهاجريــن الصومال ّيــن والكين ّيــن الصومال ّيــن ،و ُق ِصـ َد
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ــم التحدّ يــات التــي ســبق أن
بالتقديــر إىل توســيع َف ْه ِ
ُ
عُ ِّينَــت ،ومنهــا عــدم وجــود آليــات تقــ ّو ُم األدا َء ،وعــدم
ــر املعلومــات بــ َ
ن الالجئــن.
كفايــة أعــالِ َن ْ ِ
وألقــى الالجئــون ا ُمل ْســتط َل َ
عون يف التقديــ ِر الضــو َء عــى
ْ
ّ
تــاح
ف
م
هــو
التواصــل
أن
عــدد مــن األمــورُ ،ت ِشــ ُر إىل
ُ
ِ
االجتامعــي ،فإلي َكهــا:
والتامســك
معالجــة االندمــاج
ّ
َو َج ـ َد ا ُمل ْســتط َل َ
عون ْأن ال آليــات بــن أيديهــم –أو يــكاد
ال يكــون– ل ُيق ّومــوا مــن خاللهــا أدا َء املفوض ّيــة الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ورشكا ِئهــا .ورغبــوا يف
أن يكــون تد ُّفــقُ املعلومــات ذو ا ّتجاهــن ،فمنهــا مــا
يصــدر عنهــم ومنهــا مــا يــرد عليهــم ،كــا هــي حـ ُ
ـال
ـوح اال ّتجاهَ ــن الــذي جريانــه يف املخ ّيــات
الحــوا ِر املفتـ ِ
أرسعُ وأكــر انتظام ـاً.
وذكــر ا ُمل ْســتط َل َ
ـات مــا هــو
عون أ ّنهــم افتقــروا إىل معلومـ ِ
متــاح لهــم مــن خدمــات محل ّيــة ،فكيــف الســبيل إىل
ٌ
الحصــول عــى الغــذاء ،والرعايــة الصح ّيــة ،والتدريــب،
والتوظيــف؟ وأيــن يطلبــون ال َعــ ْو َن إنِ اعتُــ ِديَ عــى
أحدهــم أو ُض ِو ِيــقَ ؟ ومــن أســباب ذلــك ِق ّلــة قدرتهــم
عــى القــراءة والكتابــة ،وإيــراد امللصقــات اإلعالن ّيــة
بلغــات غــر لغتهــم خطــأً أو َو ْضعهــا يف مواضــع ال
يــردّدون إليهــا.
ومل يفهــم ا ُمل ْســتط َل َ
عون مــا شــأن أمانــة شــؤون الالجئــن
فهــ ً
ا صحيحــاً ،فكثــ ٌر منهــم ال يعرفــون ّ
أن أمانــ َة
شــؤون الالجئــن هــي التــي ُت ِدي ـ ُر شــؤون اإلعانــة َ
اآلن،
ال املفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن.
بقنــوات التواصــل املختلفــة
لتوســيع التوع ّيــة
وميكــن
ِ
ِ
ــم الخدمــات
تتقس
كيــف
الالجئــن
بتبليــغ
د
يــ
أن ُي ِف
َ
َّ ُ
ِ
َ
ـاع باملكتــب الــذي
ـ
االنتف
ـادة
ـ
زي
ـم
ـ
ث
ـن
ـ
وم
ـن،
ـ
ت
الجه
بــن
َ
َّ
ِ
َ
ّ
ـات
ـ
تحدي
ـاك
ـ
هن
أن
ـى
ـ
ع
ـن،
ـ
الالجئ
ـؤون
ـ
ش
ة
ـ
أمان
ـع
ٍ
َيتْبـ ُ
ـاج إىل معالجتهــا ،مــن قبيــل كلفــة الســفر،
ـ
حت
ي
ـرى
أخـ ُ
ُ
ِّ
والشــك يف حقيقــة الحاميــة ،والوصــولِ إىل الخدمــات.
َ
وســأل ا ُمل ْســتط َل َ
عون عــن املواضــع املحل ّيــة املركز ّيــة
ا ُملــز ِّودة باملعلومــات ،ل ُت ْع ِل َمهُــم َّ
كل مــز ِّو ِد خدمــات
ّ
ـح مــا عنــده؟ فلــا كان املــز ِّودون
ـح؟ وأيــن ُي ِتيـ ُ
مــاذا ُي ِتيـ ُ
َ
غائبــون ،كان قــادة املجتمــع
باملعلومــات اآلخــرون
ّ
املحــي أكــ َر مصــادر املعلومــات ُو ُثوقــاً بهــا.
و ُتــد ِّر ُب املنظــات غــر الحكوميــة مستشــارينَ
ن مــن املجتمــع املحــ ّ
مجتمع ّيــ َ
ي ،يــزورون الالجئــن
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يف بيوتهــم ويصلــون إىل أكــر الجئــي الحــر مواطــنَ
ــف ،ذلــك أ ّنهــم ملّــا كانــوا يتكلمــون لغتهــم ،كان
َض ْع ٍ
قبــول الالجئــن لهــم أرسعَ  .ومــع ذلــك ،ذكــر الالجئــون
ا ُمل ْســتط َل َ
ن ّ
عون ُم ْقرتحـ َ
أن إدار َة حــاالت اللجــوء لحاميــة
أصحابهــا وإعانتهــم ميكــن أن يكــون أســهل ّ
مــا هــو
بجعْــلِ َعمَــلِ الالجئــن العاملــن يف
عليــه ،وذلــك َ
ـي رســم ّياً ،فيعملـ َ
ـون بأج ـ ٍر ويحــوزون
اإلرشــاد االجتامعـ ّ
شــهاد َة خــرة .ولعـ ّ
ـر تد ُّفــقَ
ـل نظــا َم املشــورة هــذاُ ،ييـ ِّ ُ
املحليــة
املعلومــات
وتقويــم األدا ِء بــن املجتمعــات ّ
ِ
ّ
واملنظــات غــر الحكوميــة
وأمانــة شــؤون الالجــن
واملفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن.
الالجئــون يف ســ ُبلِ التواصــلِ االجتــاعَ وجهــاً
َ
و َف ّضــل
َ
لوجــه ،أو الهاتــف (ســواء كان الحديــث باالتصــال أو
بالوتســآب) ،أو الرســائل الهاتف ّيــة القصــرة ،عــى أن
يكــون كل ذلــك بلغاتهــم .ومــع ذلــك ،أظهــر التقديــر
ـع اسـ ٌ
أيض ـاً إمـ َ
ـاع
ـكان أن يقـ َ
ـتغالل يف التواصــل باالجتـ ِ
ُ
َ
وجهــاً لوجــه ،فامل ْحتالــون والوســطاء يطلبــون املــال يف
مقابلــة املعلومــات ،والخدمــات ،وإيصــال تقويــم األداء
يف ملفــات القضايــا .ولقــد ُذ ِكــ َر ذلــك كثــراً عــى أ ّنــه
الوســيلة الوحيــدة التــي ميكــن أن يصــل مــن خاللهــا
َ
املســتضعفون إىل مــا يحتاجــون إليــه مــن
الالجئــون
معلومــات.
ال يســتطيع الالجئــون -أو ال ُيس ـ َم ُح لهــم -يف كث ـ ٍر مــن
األحيــان ْأن ينتفعــوا مــن املراكــز االجتامع ّيــة أو املــوارد
املحل ّيــة التــي هُ ّيــأت للكين ّيــن .فشــعر الالجئــون أ ّنهــم
ُمب َع َ
ــدون وعــدُّ وا ذلــك حاجــزاً يحــول دون االعتــاد
عــى النفــس.
الخاصــة التــي أبرزهــا ا ُمل ْســتط َل َ
عون
واشــتملت الحاجــات
ّ
عــى الخدمــات الطب ّيــة ،والوصــول إىل مــا ُت ِت ُحــه لهــم
املفوض ّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن،
وإعــادة التوطــن ،والتوظيــف.
وكان التقديـ ُر ق ّيـ ً
ا مــن حيــث أ ّنــه عـ َّ َ
ـن نظامـاً للمعلومــات
محل ّيــاًِ ،شــ َبا ُكهُ مع ّقــدةُ ،يقــ ّوي الالجئــ َ
ن وقــاد َة الالجئــن
ّ
ُ
َ
شــأن
يكــون
املحــي .ومــع ذلــك ،ميكــن أن
يف املجتمــع
الســانحة لحــدوث
الالجئــن
َ
أعظــم .وفيــا يــي الفــرص ّ
تغيــ ٍر لــه أثــر حســنٌ يف قــ ّوة الالجئــ َ
ن واعتامدهــم عــى
أنفســهم:
يق ّل ُ
تحســ ُ
ن ُســ ُبل الوصــول إىل املراكــز االجتامعيــة
ــل ِ
َ
قــام خصوصــاً
ُ
القامئــة الحاجــة إىل املراكــز التــي ت ُ
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بفــرص ملــدّ أحبــال التواصــل،
لالجئــن ،ويجــي ُء
ٍ
الصمــود ،وذلــك بتقويــة
وتحســن وســائل ُّ
االجتامعــي .
ــم التامســك
ّ
األوارص املجتمع ّيــة ،و َد عْ ِ
وميكــن أن يزيــد َح ْبــك شــبكة قــادة الالجئــن
ال ّثقــات ،إذ مــن الواضــح ّ
أن مشــاركة الالجئــن
ُ
ـات
ـم معلومـ ٍ
ـر ٌة ُ ،
وم ِّ ُ
ُميـ َّ
يسهــا قاعــدة متينــة لنُظـ ِ
الش ـ َباك .وميكــن أن يزيــدَ َج ْعــلُ
محل ّيــة ُمع ّقــدة ِّ
اك قــادة الالجئــن رســم ّي ًة  ،بإقامــة آل ّيــات
ِشــ َب ِ
تواصــل ّ
منظمــة ،كتعيــن ســاعات عمــلٍ ثابتــة،
وإقامــة توصيل ّيــة شــابك ّية وهاتف ّيــة ُي ْعتمــدُ
ـب عــى اإلحالــة (وهــذا فــرعٌ مــن
عليهــا ،وتدريـ ٍ
ـي
تأهيــل الالجئــن العاملــن يف اإلرشــاد االجتامعـ ّ
مهن ّيــاً) ،لــي ال ُي ْث ِق َ
ــل القــاد َة تقويــم األداء
ّ
الصــادر عــن املجتمــع املح ـي  ،ولــي يكــون لهــم
ـم شـ ٌ
ـامل فــا يخطئــون املـ َ
ـكان الــذي ميكنهــم
َف ْهـ ٌ
أن ُي ّجهــوا إليــه الشــكاوى والهمــوم .ومــن شــأن
الوضــوح واملســاءل َة والتوافــق.
حســنَ
َ
ذلــك أن ُي ِّ
وميكــن معالجــة الخلــل يف املعلومــات بأســاليب
حــث املجتمــع املحــ ّ
ِّ
ي
التواصــل املبتكــرة ،مثــل:
ورصــد
فعال ّيــة قنــاة التواصــل،
ِ
عــى تقويــم ّ
ــب املعلومــات،
الكيف ّيــة التــي عليهــا تعا ُق ُ
والعمــلِ مــع ُم ّ
شــغيل شــبكة الجــ ّواالت ومــع
وســائط اإلعــام املحل ّيــة ،والعمــلِ عــى إرســاء
االندمــاج مــن خــال الجامعــات اإلذاع ّيــة،
واملوســيق ّيني ،واملناســبات االجتامع ّيــة.

إذن ،فالتواصــل النّا ِف ُ
تــاح لتحقيــق اندمــاج
ــذ ِم ْف ٌ
ْ
َ
ـح
ـاس لِــا َيطمـ ُ
الالجئــن اجتامع ّي ـاً ،وهــو طمـ ٌ
ـوح أسـ ٌ
إليــ ِه االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن .فمعرفــة
الفــرق بــن ظــنِّ ال دليــل عليــ ِه يف الحاجــات التــي
يحتــاج إليهــا الالجئــون ،وبــن مــا يخــر بــه الالجئــون
أمــر مع ّقــدٌ ّ
لكنــه
أنفســهم أنهــم محتاجــون إليــ ِه ،
ٌ
ســيام يف الســياق الحــريّ  .وميكــن أن
رضورة ،وال ّ
يســاعد َت ْحســ ُ
ن تد ُّفــق املعلومــات الالجئــ َ
ن عــى
املشــارك ِة يف الشــؤون املدن ّيــة العا ّمــة يف مجتمعهــم
ّ
ــع
املحــي  ،وإنشــا ِء التامســك
وس َ
االجتامعــي  ،وأن ُي ّ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ــم  ،ل ُيشــدَّ مــن أ ز ِر ُص ُمودهــم
لهــم شــبكة الدّ عْ ِ
واعتامدهــم عــى أنفســهم.
الورا بوفوين buffoni@unhcr.org
ّ
ٌ
موظ ٌ
رئيسة يف شؤون املعاش يف العامل ،بشعبة الصمود
فة
والحلول التي تتبع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،يف نريويب www.unhcr.org
جيل هُ ب ِكنز ghopkns@gmail.com

ٌّ
والصمود واالقتصاد
مستشا ٌر
مستقل – يف االندماج ُّ
ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كات َبيها وقد ال
تستوي هذه اآلراء وآراء املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني.

مركز املعطيات املشرتك يف شؤون التَّهجري هو ٌ
عمل تعاو ٌّين جديد بني البنك الدويل واملفوض ّية السامية
نشئَ لتحسني َت ْولي ِد ونرش أد ّلة حاالت التَّهجري حتى ُيفا َد ُصن ُْع القرارات
لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيُ ،أ ِ
املوصولة بالربامج والسياسات bit.ly/WB-JointDataCenter
ويف شهر يناير/كانون الثاين من سنة  ،2020رعــى مركز املعطيات املشرتك مــؤمتـراً بحث ّياً
محوره التَّهجريَ ،ج َم َع بني الباحثني واملزاولني ليناقشوا َ
وقياس
ني
ِ
شأن َج ْم ِع املعطيات وإدارتها وتحليلها يف َت ْحس ِ
ّ
َ
هجرين .و َمــن أرا َد تقري َر املؤمتر ومحارض جلساته كلها َو َجدَها يف
األد ّلــ ِة التي تؤ ّث ُر يف إنشا ِء الربامج املعن ّية با ُمل َّ
bit.ly/JDC-ConfRep-2020

وقد ُن ِظ َم املؤمت ُر برشاك ِة فريق البحوث يف اقتصاد ّيات التنمية الذي يتبع البنك الدويل ،وجامعة براون ،وجامعة هارفرد.
ٌ
بحوث مختار ٌة ب َ
خاص من صحيف ِة اقتصاد ّيات التنمية.
وستُع َر ُض
ني يدي عد ٍد ّ
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ض يف باكستان :خطوات يف الطريق إىل االعتامد عىل النفس
الجئو َ
الح َ ِ
محمد ع ّباس خان

معاش واسعة ،إال ّأن عُ ْد َم قاعد ٍة وطن ّية
يتمتّع الالجئون األفغان يف باكستان بحر ّي ِة تن ّق ٍل عريضة
وأبواب ٍ
ِ
ض والسلطات املحل ّية
ّيات تقع عىل الجئي َ
ُنشئُ تحد ٍ
قانون ّية يُنط َلق منها إىل إدارة شؤون الالجئني ،ي ِ
الح َ ِ
السواء.
عىل ّ
ُيض ِّي ُف إقليم خیرب پختونخوا ما ينيف عىل  %50من جملة
الالجئني األفغان يف باكستان ،البالغ عددهم مليونني وسبعة
أعشار املليون ( ،)2.7يقيم  %32منهم اليو َم يف مخ ّيامت ّ
اللجئني.
ويبقى  %68منهم ،يقطنون يف خارج املخ ّيامت ،وأكرث ما يقطنون
فيه َ
الحاج ُة إىل
حول املراكز الحرضية الكربى،
ُّ
وأخص أسباب ذلك َ
1
َط ْرقِ أبواب املعاش.

الدخول يف االقتصاد واإلسهام فيه

يكاد يكون ُّ
َ
باكستان داخ ًال يف بعض
الجئ من الجئي الحرض يف
كل ٍ
ّ
َ
أنشطة املعاش .أكرثهم عاملون يف ميدان النّقل إال أن حيازتهم
لسهام املبتزّين
ُر َخ َص ِس َياق ٍة أم ٌر غري ممكن ،وهذا يجعلهم عرض ًة
ِ
من سلطات النّقل يف املدن .والتُّجار األفغان يف مدينة پشاور هم
رؤوس التِّجارة يف األحجار الكرميةُّ ،
وحظ تجارتهم من صادرات
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امرأ ٌة أفغان ّية آخذ ٌة يف ن َْس ِج بساط.

َ
باكستان عظيم؛ إذ جا َء منها من املال يف السنني الخمس األخرية
ونصف مليونِ دوال ٍر أمري ّ
 27مليوناً
َ
يك .ومن َق ِبيل ذلك ،أنّ
الالجئني األفغان يديرون أكرث من  %70من صناعة َن ْس ِج ال ُب ُسط
إسهام يف
الشهرية ال ِّذكر يف خیرب پختونخوا .ولهذه الصناعة عظيم
ٍ
اقتصاد باكستان ،غ َري ّأن رضراً كثرياً قد نالها ،من إعادة الالجئني
فأنقصت من إنتاج ال ُب ُسط .%5
التي جرت حيناً،
َ

وعلى الرغـم مـن إسـهام الالجئين األفغـان هـذا يف االقتصاد
الحضري ،مل تسـمح لهـم الحكومـة الباكسـتان ّية إال أخيراً
حسـاب مصر ّيف تجـاريّ إن كان بين َيـدَي الالجـئ
ب َفتْـح
ٍ
2
بطاقـة سـارية املفعول اسـمها بطاقـة إثبات التسـجيل  .وأما
قبـل ذلـك ،فـكان األفغـان َي ِك َ
لـون إىل املواطنني الباكسـتان ّيني
َ
وتدبير معامالتهـم
تسـجيل أعاملهـم التجار ّيـة أو الصناع ّيـة
َ
ّ
املال ّيـة .حتـى إن بعـض الالجئين أخـذوا يف مسـالك مرصف ّيـ ٍة
غير قانون ّيـة مـن أجـل الحـواالت النقد ّيـة ،وبعضهـم ا ّتخذوا
َ
مصارف يودعونها ما يكسـبون.
مـن صا ِئغـي الذهب املحل ِّيني
فهـذا اإلذن الصـادر حديثـاً
ٌ
حـدث شـأنه عظيـم مـن وجـو ٍه
ْ
كثيرة؛ ففائدتـه ال تنتهـي عنـد َرفـد أعمال األفغـان التجار ّية
أهـم– لتقطـع مظنّـ َة
أو الصناع ّيـة ،بـل متتـدّ –وهـذا شـأنه ّ
تع ُّرضهـم لالسـتغالل على يـد َمـن ينزلـون منزلـة وكالئهـم.

و ُي َ
نظـر إىل الجئـي الحضر يف باكسـتان خطـأً على أنهـم
َ
زعـم ال تؤ ّيـده
مجرمـون ،وعلى االقتصـاد ثقيلـون .وهـذا ٌ
ُح ّجـة؛ فمـن عـام  2014إىل شـهر سـبتمرب/أيلول مـن عـام
 ،2016عُ ـ ِر َض على القضـاء يف خیبر پختونخـوا َ ُ
أكثر مـن 10
آالف قض ّيـة ،فـكان عـدد القضايـا التـي دخـل فيهـا الالجئون
ِ
األفغـان  134قض ّيـة فقـط 3.و ُتجـ َرى اليـو َم بتمويـلٍ أملـا ّين
ٌ
تقصـدُ إىل تعيين املبلـغ الـذي بلغتـه باكسـتان مـن
دراسـةِ 4
َ
طـال
ضيافـة
يف
األفغانيين
الالجئين
على
إنفاقهـا
إحسـانِ
ٍ
أمدهـا ،فـإن عُ ِّ َ
أسـهم
ـي الضـوء أيضـاً على مـا
َ
ين هـذا ُأل ِق َ
الالجئـون بـ ِه يف اقتصـاد باكسـتان.

تحدّ يات التعليم

ملّـا كانـت  %90مـن األرس األفغانيـة الالجئـة انتقلـت إىل
باكسـتان بين عامـي  1979و ،1985كان أكثر الالجئين
ا ُمل َس ّـجلني ،األطفـال والشـباب ،أفغانـاً مـن الجيـل الثـاين أو
الثالـثُ ،ولِـدوا يف باكسـتان .واألط َف ُ
نص ِف
ـال اليو َم هم زهـا ُء ْ
ـت التنميـة يف أ َّول
الجئـي الحضر يف باكسـتان ،ولذلـك ُو ِض َع ِ
األسـايس وتنميـة املهـارات ،على
طـور الطفولـة والتعليـم
ّ
رأس األولو ّيـات .لكـنّ عـدد األطفـال الباكسـتان ّيني الذيـن ال
طير العقـل ،فهـم  22مليـون طفـل،
يذهبـون إىل املـدارس ُي ُ
5
وهـذا يتحـدّ ى باكسـتان يف اسـتيعابها الالجئين.
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وأ ّمـا التعليـم العـايل فحالـه أسـوأ.
إذ َت ُجـود الحكومـة الباكسـتانية
اسـية على آالف املواطنني
باملِنَح الدر ّ
األفغانيين العائشينَ يف أفغانسـتان،
على حين تعطـي الالجئين
األفغـان املقيمين يف باكسـتان 14
منحـة فقـط .وال ُيق َبـل طالبـوا
املنـح إال إذا تخ ُّلـوا عـن بطاقـة
إثبـات التسـجيل ،واسـتبدلوا بهـا
قصـد مـن
جـواز سـفر أفغـاين .و ُي َ
هـذا إىل ّ
حـض الالجئين األفغـان
عىل تـرك بطاقـة إثبات التسـجيل
ليحصلـوا على جواز سـفر أفغاين،
ولكـنّ التخلي عـن بطاقـة إثبـات
التسـجيل يعنـي فقـدان حقـوق
حُ ِ ٌّ
الجئ أفغا ّين أقا َم يف بيت ِه بپشاور تجار ًة ناجح ًة يف املعادن واألحجار الكرمية.
ل من صَ ْو ِغ ٍ
أخـرى ،والحاصل ّ
أن طلاب العلم
ّ
منقطـع النّظير ،اسـمه برنامـج املناطـق املتأثـرة بالالجئني
يهجـرون أمانيهـم يف تلقـي التعليـم العـايل.
واملض ّيفـة إ ّياهـم .وانطلـق هـذا الربنامـج يف عـام ،2009
ُّ
بالتدخـل يف املجتمعـات املض ّيفـة لالجئين ،يف
وملبـادرة ألبرت آينشـتَني األملان ّيـة األكادمييـة لالجئين ،التـي ليقـوم
تديرهـا املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني ،قطاعاتهـا املختلفـة ،فقطـاع الصحـة ،والتعليـم ،وتنميـة
الصحـي ،والبيئـة،
دور ذو شـأن يف معالجـة هذا التحـدّ ي ،إذ هي متنح الطالب املهـارات ،وامليـاه ومرافـق الصرف
ٌ
ّ
الجامعيين الالجئين ِمنَحـ ًا دراسـ ّية تسـتوعب ّ
كل النفقـات والحاميـة االجتامعيـة .ولقـد ُأن ِفـقَ إىل اآلن  220مليـون
ّ
أمريكي ،نفعـت َ
أكثر مـن  12مليون إنسـان ،نسـبة
وبدعـم مـن مانحين شـتّى ،وباالشتراك مـع دوال ٍر
الجامع ّيـة.
ٍ
6
اللجنـة الوطنيـة للتعليـم املهنـي والتقني يف باكسـتانُ ،تدِّ دُ الباكسـتان ّيني منهـم  %85والالجئين األفغـان  .%15وال
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئين ،برنامجاً عجـب ّ
أن برنامـج املناطـق املتأثـرة بالالجئين واملض ّيفـة
التقني ،ليشـمل اآلالف من الالجئني الشـباب إ ّياهـم جلـب مـن اإلحسـان إىل الالجئين املقيمين يف
قامئـ ًا للتدريب
ّ
َ
يف ّ
كل البلـد .وهـذه الخطـوات ومـا شـابهها ال محالـة منهـا الحضر الشي َء الكثير.
ملسـاعدة الالجئين على االعتماد عىل أنفسـهم واإلسـهام يف
االقتصـاد ،ولكـن ملّـا كان الالجئون الشـباب ذوي عـد ٍد كثري ،هـذا ،وقد ابتكرت أخرياً مفوض ّي ُة شـؤون الالجئني األفغان،
وهـي الهيئـة املسـؤولة عـن شـؤون الالجئني يف باكسـتان،
اقتضى األمـر مزيـداً مـن العمل.
مـع املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين
أيضـاً ،ابتك َر َتـا ب َّوابـة يف ّ
معالجة تو ّتر العالقات
الشـابكة إلدارة شـؤون الالجئين،
ُ
ُ
يقـع على الجئي الحرض يف باكسـتان عددٌ مـن التحدّ يات ،ت ِعين املزاولين والجهـات املانحـة وصانعي السياسـة ،عىل
ّ
منهـا مـا بين املجتمـع
ارات إىل الب ّينـات ُم ْسـتندة .وسـيكون مـن هذه
املحلي املضيـف والالجئين مـن ا ّتخـاذ قـر ٍ
ُ
ّ
ْ
َ
منصـة َرقم ّية لـكل الجئي الحضر ،ت ِصلهم مبُز ِّودي
تعـارض واختلاف (بسـبب املنافسـة يف مـوارد محـدودة الب َّوابـة ّ
ٍ
املقـدار) ،ومنهـا أيضاً ‘السـأَم من التضييـف’ ،وهو ظاهرة الخدمـات املختلفـة ،ومنهـم ُم ِتيحـو الوظائـف والتدريب
ّ
الداخلي .ثـم ّ
شـائعة بين حـاالت التَّهجير التـي يطـول أمدهـا .وهـذه
ـم اليـو َم،
إن سياسـ ًة لالجئين الشـباب ُت ْر َس ُ
ُ
ٌ
حـال ال رغبـة لالجئين وال للمجتمعـات املحل ّيـة فيهـا.
ويشترك يف رسـمها مفوض ّيـة شـؤون الالجئين األفغـان
واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين،
هـم هـذه السياسـة يف متكين الالجئين الشـباب،
ولكي يعالـج تو ّتـر العالقـات الدائـر حول تضييـف الجئي و ُير َكـ ُز ّ
الحضر ،ابتـدأت الحكومـة الباكسـتانية مـع املفوضيـة املقيمين يف املراكـز الحرض ّيـة ،اجتامعيـ ًا واقتصاديـاً
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين برنامجـاً إمنائياً وسياسـ ّياً.
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ُ
نـاس ُمجـدُّ ون أجريـاء ،وها َتين الصفتَين تجعلان
األفغـان ٌ
ُ
ّ
ٌ
بارعينَ
ـص ُمف ّوض ،يف مفوض ّية شؤون الالجئني األفغان ،بخیرب پختونخوا ،يف
مشـاريع
أصحـاب
منهـم
َ
 ،وإن ِمـن بين َ
قص ِ
ٍ
ـم األفغان باكستان.
قص ُ
أصحـاب األعمال األفغـان َ
ـص نجاح .فـإذا دُ ِع ُ
دع ً
حس ُـن أكرثهم اإلسـهام يف باكسـتان وهم
ام صحيحاً ،فس ُي ِ
UNHCR Pakistan (2017) Mapping of Education Facilities and Refugee .1
ّ
فيهـا .والقـرار األخير الـذي اتخذتـه الحكومـة الباكسـتان ّيةEnrolment in Main Refugee Hosting Areas and Refugee Villages in Pakistan, ،
حسـاب مصر ّ
ار ج ّيدp7 ،
ْـح
يف ،قـر ٌ
ٍ
فسـمح لالجئين األفغـان بفت ِ
(الت ُ
ئيس من مناطق تضييف الالجئني
ّخطيط
ٍ
ملنشآت تعليمية وإدراج الالجئني فيها يف ال ّر ِ
ٌ
ـة
ي
املال
الخدمـات
يف
إدماجهـم
وخطـوة يف الطريـق إىل
ّ
وقراهم يف باكستان) https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62554
ّ
وحاميتهـم ،غير أن األمـر يحتـاج إىل مزيـد
ٍ
خطـوات حتّـى  .2وهي ٌ
صاحبها ،وتجعل إقامته إقام ًة
وثيقة تصدرها الحكومة الباكستان ّية ،تُث ِبت هُ و َّي َة ِ
الجئ
ُيض َمـنَ أن يصـل الجئـو الحضر إىل الخدمـات األساسـ ّية ،مؤ ّقتة قانون ّية ،وتُط ِلقُ حريّة تن ُّقله ،وهي اليو َم يف يد مليونٍ وأربعة أعشار املليون ٍ
سجلٍ يف باكستان.
كالصحـة والتعليـم والتجـارة واألعمال التجاريـة والصناعية .أفغا ّين (ُ )1.4م َّ
ّ
Khan I (2017) ‘KP prosecution data gives lie to claims against Afghan .3
َ
والقاعـدة التـي ُينطلق منهـا اليو َم إىل إدارة شـؤون الالجئني refugees’, Dawn, 15 January
تحتـاج إىل إعـادة نظـر ،وينبغـي لباكسـتان تد ُّبـر اعتماد (بيانات النيابة العا ّمة يف خیرب پختونخوا ت ُِّبي ب َ
ُطالن ما يقال عىل الالجئني األفغان)
قانـونٍ لالجئين وطنـيُ ،ي ِّكنُ السـلطات املختلفة مـن إدارة www.dawn.com/news/1308486
ٍّ
bit.ly/FAFO-Afghan-refugees-Pakistan .4
ُ
شـؤون الجئـي الحضر إدار ًة مفعولهـا أن َفـذ .ولقـد تكـون Ailaan A (2018) Five Years of Education Reforms in Khyber .5
ُ
إنالـة الالجئين األفغـان الجنسـ ّي َة أمـرا ً ما يـزال بعيـ َد املَرامPakhtunkhwa 2013–2015. Wins, Losses and challenges for 2018–2023, p6 ،
ام (خمس سنني من إصالح التعليم يف خیرب پختونخوا  .2015-2013ما اكت ُِس َب وما اف ُت ِق َد
ليعيـش الالجئون عيشـاً نعي ً
َ
ومـع ذلـك ،ينبغي أن ُيسـ َعى
والتحدّيات يف bit.ly/Education-Khyber-Pakhtunkhwa-2018 )2023-2018
كرمياً .
https://unhcrpk.org/raha/ .6
محمد ع ّباس خان comisb@hotmail.com

الس َ
لط ُة العموم ّية ا ُملتنا َزعُ فيها يف املناطق الحرض ّية ا ُمله ّمشة :تحد ٌ
ّيات واقعة
ّ
عىل العاملني يف ميدان العمل اإلنسا ّين

ُد ْلف ُتو ِل ْن ُت ُلو ،وهَ رت فورد ،و ِتم ِل ْب ُ ُتت ،ووسام منصور ،وألني رحباين

َاج إىل مقارب ٍة
يف السياقات الحرض ّية ،حيث تتنا َف ُس يف السلطة كث ٌري من الجهات الفاعلة يف الحوكمة ،يُحت ُ
ليى هل ينبغي إرشاك هذه الجهات الفاعلة املختلفة َ
لتصل إىل أكرث الالجئ َ
ني واملجتمعات ا ُملض ّيفة
أوضح ُ َ
تع ُّرضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك فكيف يكون؟
َ
يلجئون إىل األردن
ملّـا بدأ السـور ُّيون الفا ّرون من الحـرب األهل ّية
ولبنـان سـن َة َ ،2011ر َكـز َِت الجمع ّيـات اإلنسـان ّية الدول ّيـة أ ّولَ
ْـم الحكومـات الوطن ّيـة .ومع ذلـك ،واعرتافاً
جهـد إغاثتهـا ،يف َدع ِ
بتأثير البلد ّيـات الضروريّ يف َدعْـم الالجئين وإيصـال الخدمات
إليهـم ،نشـأ تحـ ُّو ٌل شـديد يف خلال السـنني الخمـس األخيرة يف
الج ّمع ّيـات اإلنسـان ّية الدول ّيـة أفضى إىل َدعْـم البلد ّيـات ،وكان
هـذا جـزءاً مـن جـدول أعمال الجمع ّيـات يف توسـيع التّوطني.

تعمـل البلد ّيـات فيهـا ،أو كان وجودهـا فيهـا ً
قليلا .وأ ّمـا عامل ّياً،
َ
فت ُْظ ِهـ ُر التحليلات ّأن عنـد غياب سـلطة البلد ّيات الن َِّشـط ِة –وال
سـ ّيام يف املناطـق الحرض ّيـة ا ُمله ّمشـة املتأثـرة بالنِّـزاع أو التي يف
َ
آخـرون يف أفقـر املناطـق
مرحلـة مـا بعـد النّـزاع– َي ْبر ُز ُو َسـطا ُء
ّ
الحرض ّيـة .ومـن هـذه الجهـات الفاعلـة ،ال ُو َجهـا ُء ،والشـ َباك
ال َق َبل ّيـة ،وأصحـاب النفـوذ ،والعصابـات اإلجرام ّيـة ،ووسـطاء
العمـل ،واملليشـيات ،والجامعـات الدين ّية ،واملجتمعـات املحل ّية.

دفـع ال َب ْح ُ
شـقق منخفضـة الكلفـة أعـداداً كثير ًة
ـث عـن
وقـد َ
ٍ
ُ
النـاس
مـن السـور ّيني إىل األحيـاء العشـوائ ّية ،حيـث يقيـم أكثر
ِ
تع ُّرضـ ًا للخطـر ،مـن املجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة ،واملهاجريـن
ألسـباب اقتصاد ّيـة ،والالجئين .وهـذه األحيـاء ،التـي فيهـا
ٍ
مخ ّي ُ
مات الفلسـطين ّيني الرسـم ّي ُة و‘تج ّمعـات’ غير رسـم ّية ،قـد
ُو ِّس َـعت حرض ّيـ ًا ،ول ّكنهـا مت ّيـزت بأنهـا ُمه َم ٌ
لـة منذ نشـأت؛ أي مل

العاملـي
الحلـف
وجـا َء يف َب ْح ِثنَـا ،1الـذي تض ّمـن مشـاورات مـع ِ
ّ
ملعالجـة األ ْز َمـات الحرض ّيـة ومع جهـات فاعلة يف ميـدان العمل
اإلنسـاين واإلمنا ّيئ يف لبنان واألردن ،ما يشير إىل ّأن جدول أعامل
جهـات فاعل ٍة
التوطين اليـو َم ُمخْ فـقٌ يف مراعاة مـا ذكرنا آنفاً من
ٍ
ُمؤ ّثـرة يف الحوكمـة املحل ّيـة .وتجاهُ ُ
ـل تأثريهـا الهـا ّم يف الحوكمة
املفروضـة بحكـم الواقـع ،يف أكثر املناطـق الحرض ّيـة تهميشـاً
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الس ْـع ِي يف
ُيعـ ِّو ُق قـدرة العاملين يف ميدان العمل اإلنسـا ّين ،عىل َّ
ْـم أشـ ّد سـاكني هذه املناطـق تع ُّرضـاً للخطر.
َدع ِ

َن ْق ُل الرتكيز إىل البلد ّيات

الح َضر
ّعـم إىل بلد ّيـات َ
يتزايـد توجيـه الجهـات املانحـة الد َ
أتـاح قانـون
ورؤسـائها لتقويـة القـدرة املحل ّيـة .ففـي األردنَ ،
الالمركز ّيـة سـن َة  2015للبلد ّيـات مـن التفويـض والسـلطات
الشي َء الجديـد .وأفضى ذلـك إىل التنافـس يف السـلطة بين
أعضـاء مجلـس األ ّمـة األرد ّين الوطن ّيين وبين الجهـات الفاعلة يف
البلد ّيـات ،وفسـح ّ
اك ال َق َبل ّيـة طرقاً جديـدة للتأثر يف أعامل
للشـ َب ِ
الدولـة .ويف الوقـت نفسـه ،ومـع تحـ ُّولِ مـوارد املعونـة إىل َدع ِْم
ٌ
منافسـة أشـدُّ يف
البلد ّيـات ،يقـع على املنظمات األهل ّيـة اليـو َم
التمويـل والبقـاء.
ـع ما ُينَاسـب ُه
وأ ّمـا يف لبنـان ،فلـم يكـن لتفويـض البلد ّيـات ا ُمل ّ
وس ِ
ـل هنـاكَ
مـن القـدرة املال ّيـة واإلدار ّيـة الكافيـة ،وميكـن أن ُتعر ِق َ
ات والجه ُ
القـرا َر ُ
َـات الفاعلة يف مسـتوى املحافظات ويف املسـتوى
ُ
ـدُ
ات البلد ّيـات على العمـل ،وهـذا ميكـن أن ُيهِّـ َد
املركـزيّ ق ر ِ
سـبي ًال ُّ
لتدخ ِـل الجهـات الفاعلـة غير الحكوم ّية.
الجنسـية
ويغلـب عىل غير املواطنني ،ومنهـم املهاجرون وعدميو
ّ
والالجئـونّ ،أل يكونـوا ُمم َّث ِلينَ
سياسـياً يف البلد ّيـات .وفـوق
ّ
ّ
ً
ً
ً
الح َضر سياسـ ّيا ِن َسـبا كثيرة من السـكان
ذلـك ،ال ُتَ ّث ُـل بلد ّيـات َ
سـجلِ تصويتهم يف ُق َراهُ م األصل ّية ،وال هي مسـؤولةٌ
اللبنان ّيني ا ُمل َّ
ّ
عنهـم .وهـذا الحرمـان مـن الحقـوق ُمسـتم ٌّر؛ ذلـك أن ُمـ َد َد
(سـت سـنني)ّ ،
ّ
وأن سـيطرة األحـزاب
البقـاء يف املنصـب طويلـة
ً
ً
ات ُمتَالحقـة عديدة.
على مجالـس البلد ّيـات تسـتم ُّر عـادة دور ٍ
و ِم ْث ُ
ـل ذلـك يف األردن ،إذ تختـار بعـض القبائـل (كما هـي الحال
ً
ّ
َ
يف مدينـة معـان) املرشـحني مسـبقا لالنتخابـات البلد ّيـة مـن بني
غير أفرادهـا مـن ُّ
الرتشـح لالنتخابـات.
أفرادهـا ،وهـو مـا مينـع َ
وهـذا ُم ٌّ
ضر ب َق ْصـ ِد توسـيع التمثيـل واملسـاءلة.
َـم تحديث األحيـاء الحرض ّية
وعلى حين ّأن الدولـ َة األردن ّية َت ْدع ُ
كثير مـن البلد ّيـات اللبنان ّية
العشـوائ ّية منـذ سـنني عـدّة ،متتنـع ٌ
َ
تجعـل تلك املناطـق رشعي ًة،
عـن خدمـة العشـوائ ّيات خشـي َة أن
َ
َ
القانـون الـذي مينـع أن توصـل البلد ّيـات خدماتهـا
تنتهـك
وأن
إىل هـذه األحيـاء .ومـع ذلـك ،وجـدت بعـض الجهـات الفاعلـة
الحاكمة يف بعض املناطق ُس ُـب ًال إىل تحسين أحوال العشـوائ ّيات.
هـذا ،وبعـد القصف اإلرسائي ّ
يل سـن َة  ،2006قاد حـزب الله ،وهو
َ
سـيايس ،حملة ‘إعـادة بنا ٍء أفضل’ يف بلد ّية
حركـة مقاوم ٍة وحزب
ّ
الغبيري ببيروت .ويف مـكانٍ آخـر ،يف صـور ،إحـدى كبرى املدن
يف لبنـانّ ،أسسـت البلد ّيـة ُ
يـح للسـ ّكان اللبنان ّيني
لطـ ُرقٍ عمـلٍ ُت ِب ُ
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وليـس مـن بينهـم السـ ّكان الفلسـطين ُّيون عدميـو الجنسـ ّية-الـدور َان َ
ـص البنا ِء،
حـول الشرط املعمـول بـه للحصول على ُر َخ ِ
وذلـك لتحسين البنيـة التحت ّيـة السـكن ّية يف األحيـاء العشـوائ ّية.
ولكـنْ ملّـا ّ
تدخلـت الجهـات الفاعلـة غير الحكوم ّيـة بسـبب
الفـراغ الـذي نجـم عـن انعـدام مشـاركة البلد ّيـات يف شـؤون
واضح ،فهل
املناطـق امله ّمشـة يف لبنـان ،كان أمر مسـاءلتهم َ
غير ٍ
سيسـا َءلون؟ وإن سـوئلوا فما هـي آل ّيـات مسـاءلتهم؟

َو ْضعُ الربامج يف املناطق الحرض ّية املنخفضة الدخل
بلبنان واألردن

حـب الخري لإلنسـانِ والحيـاد وعدم
مـن مبـادئ العمل اإلنسـا ّين ُّ
وتنـص هـذه املبادئ مـن الوجهـة النظر ّية
التح ُّيـز واالسـتقالل ّيةُّ ،
َ
تعمـل الجهات الفاعلـة الدول ّية مـع ِّ
كل الجهات الفاعلة
على أن
والحـي ،ومنهـا الجهـات الفاعلـة الحكوم ّيـة
يف مسـتوى املدينـة
ّ
وغير الحكوم ّيـة ،والرسـم ّية وغير الرسـم ّية .ومع ذلـك ،ميكن أن
ّ
تضر ُّ
التدخالت اإلنسـان ّية مببـدإ الحياد وعـدم التح ُّيز إذا دعمت
َ
أو رفضـت ،بقصـد أو بغير قصد ،رشعية الجهـات الفاعلة املحل ّية
التـي تسـعى إىل أن يكون لها سـلطة.

ـح البلد ّيـات غالبـاً على أن تطلـب الجهات الفاعلـة يف ميدان
و ُت ِل ُّ
ً
ّ
العمـل اإلنسـاين إذنـا للوصـول إىل املجتمعـات املحل ّيـة التـي
التدخلات ُّ
ُّ
لات
يصعـب الوصـول إليهـا .ولذلـك ،ميكـن عـدُّ
تدخ ٍ
ً
توافـق عليهـا سـلطة البلد ّيـات ،أو حتّـى عدُّ هـا امتدادا لسـلطة
البلد ّيـات .ولكـن ال تكفي موافقة البلد ّيات دوماً لفسـح السـبيل
أمـام الربامـج اإلنسـان ّية والتنمو ّيـة .ففـي املناطـق التـي ال يكون
فيهـا الوصـول إىل الخدمـات الصح ّيـة والتعليم ّيـة وامليـاه وغير
ذلـك مـن الخدمـات مبن ّيـاً على الحقـوق ،إمنـا على التحـازب
والتحير يف الغالـب ،تسـعى السـلطات غير الحكوم ّيـة أيضـاً إىل
ُّ
التوسـط يف إيصـال املعونـة إىل السـكان املسـتضعفني ليك تجعل
ُّ
َ
لبنـان ّأن الجهـات
مـن طلبهـا السـلط َة رشعيـاً .ومـن املعلـوم يف
الفاعلـة غير الحكوم ّيـة (وسـلطات الحكومـة املركزيـة أيضـاً)
توقـف ُّ
التدخلات –على الرغـم مـن موافقـة السـلطة البلد ّيـة
ّ
وربـا ال يثـق السـكان يف
املسـبقة– ألسـباب أمن ّيـة وغير أمنيـةّ .
سـلطة البلد ّيـات الغائبـة ،على حين أ ّنهـم قـد َيـ َر ْون يف الجهات
الفاعلـة غير الحكوم ّيـة رشع ّيـ ًة عريضـة ،كيـف ال وهـي ُته ِّيـئُ
وصلاح املعيشـة ،وخدمـات تسـوية
لهـم الخدمـات األمنيـة،
ِ
املنازعـات؟
هذا ،وللجهات املانحة ٌ
شأن كبري يف تهيئة القدرة عىل العمل
يف املناطق التي تسيطر عليها الجهات الحرض ّية غري الحكوم ّية.
ومثال ذلك ،أ ّنها قد تعدُّ السلطات ال َق َبل ّية غري شامل ٍة شموالً كافياً
يقل أن تُم َّثل .وكثرياً
ني وغ َريهم من الفئات التي ُّ
النسا َء والالجئ َ

53

54

ا ُملدُ ُن وال َب ْلدَات

54

نرشة الهجرة القرسية 63
فرباير/شباط 2020

www.fmreview.org/ar/cities

التدخالت عىل َف ْصلِ الحوكمة البلد ّية من التأثري ال َق َب ّ
ما ُت َر ِّك ُز ُّ
يل.
يح الجهات املانحة الحواف َز واملساعدة للجهات الفاعلة يف
و ُت ِت ُ
البلد ّيات ل ُت ِعينَها عىل إنشا ِء مصاد ٍر رشع ّي ٍة ال ترتبط بالهُو ّية القبل ّية
أو ال تعتمد عليها ،ومن ذلك أداؤها وكيف ّي ُة إجرا ِئها التّشا ُو َر
واالنتخابات .وتدعم الجهات املانحة أيضاً املنظامت غري ال َق َبل ّية
الجديدة ،التي ما تزال استدامتها ورشع ّيتها املحل ّية غري ُمث َبتتَني.
ويف لبنان ،يشغل أعضا ٌء من حزب الله مناصب حكوم ّية انتخبوا
اض
لها (من املجلس البلدي إىل مجلس الن ّواب) ويحكم الحزب أر ٍ
عريضة من املناطق الحرض ّية الفقرية .غري أ ّنه يف ِعدَاد املنظامت
اإلرهاب ّية ،وتحظره وتحظر التعامل معه بالدٌ غرب ّية ِعدّة ،منها
الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وكندا وهولندا.
الحظ ُر شديداً إعدا َد الربامج اإلنسان ّية ويتحدّى مبادئ
و ُيع ِّو ُق هذا َ
َ
يتفح ُص الحزب نفسه ما ُينتظ ُر من
العمل اإلنسا ّين .وفوق ذلك ّ
برامج إعان ّية فيسمح –أو ال يسمح– بإجرا ِئها.
ٌ
يقع عىل ُّ
معضلة ،وهي من جه ٍة التعا ُم ُل مع
الشكا ِء املن ّفذين
قيو ٍد متن ّوعة تفرضها الجهات املانحة ،ومن جه ٍة أخرى مراعاة
ا ُملن َ
ْتخب َ
ني دميقراط ّياً من مكتب رؤساء البلد ّيات ،وأعضاء مجالس
البلد ّيات ،وأعضاء مجلس الن ّواب ،واملكاتب ال ِوزار ّية .ثم ّإن إهاملَ
بعض األحزاب السياس ّية التي تحكم مناطق حرض ّية مع ّينة و َدع َْم
غريها من األحزاب ،قد يجعل تطوي َر قدرات البلد ّيات مستحي ًال
الناس املقيمون يف هذه املناطق ،الذين
من غري ْأن ُيعا َق َب ُظ ْل ًام ُ
قد يكونون مؤ ّيدين للحزب املسيطر عىل منطقتهم أو ال يكونون.
إذهاب توازن القوة الذي هو
وقد ُي ْف ِض توزيع املعونة أيضاً إىل
ِ
َ
ُ
مهلهل أص ًال بني األحزاب السياس ّية ،ومن ث َّم ُيق ّوض الجهد املبذول
يف ِح ْفظِ االستقرار.

إقا َم ُة ُم َشارك ٍة أوسع ومبادئها أكرث مع الجهات الفاعلة
الحرض ّية غري الحكوم ّية

ينبغي أن ُي َبالِ َغ يف التقسيم بني الجهات الفاعلة الرسم ّية وغري
الرسم ّية.
إجامع جا ٍّد مفيد عىل
التواص ُل مع املجتمعات املحل ّية لحصول
ُ
ٍ
برنامج قبل البد ِء به .وهذا ٌ
تاج إىل كث ٍري من
أهداف
عمل ُم ْح ٌ
ٍ
مهم آخر ،هو الرتتيب
مهم ج ّداً .وأم ٌر ٌّ
الزمن واملوارد ،ولكنّه ٌّ
الذي عليه مشاركة أصحاب املصلحة املعن ّيني ،وهو أم ٌر ميكن
أن ُيغ ِلقَ أبواباً الحقاً إن ع َ َ
َث املرء يف أ ّول الطريق.
سيع التّحا ُو ِر بني الرشكاء املن ّفذين والجهات املانحة.
َت ْعزي ُز َت ْو ِ
وهذا أم ٌر رضوريّ ل َف ْه ِم كيف ّية املراعاة يف التعامل مع سلطات
متنافسة عديدة ،وللتع ُّلم من التجربة .فيمكن أن تسدي
الجهات املانحة من اإلرشاد ما هو أكرث تطبيقاً يف الواقع يف
كيف ّية العمل مع السلطات العموم ّية غري الحكوم ّية التي
فئات مع ّينة ،ويف زيادة الوضوح َ
حول
ُيعت َقدُ أ ّنها تستبعد ٍ
‘الخطوط الحمراء’ يف حالة سياسات الحظر .و ُي ُ
ضاف إىل
ْفع إىل الجهات املانحة
ذلك ،أ ّنه ينبغي للهيئات اإلعان ّية أن َتد َ
تقويم أدا ٍء من واقع العمل عىل الوصول إىل املناطق املع َّقدة
َ
الشديدة الحاجة.
ُنس ِق الشؤون اإلنسان ّية يف
إيال ُء مزي ٍد من االهتامم بشأن م ِّ
األمم املتحدة .فذلك ميكن أن يعني عىل مفاوضة السلطات
العموم ّية املحل ّية يف إيصال املعونة ،بحيث ُتسا َي ُر خطة لبنان
لالستجابة لألزمة أو غريها من ُأ ُطر االستجابة .وينبغي أن
قص َد بذلك إىل ضامنِ ّأل ينقطع إيصال مجموعة متن ّوعة من
ُي َ
ّعم إىل ‘املناطق التي يصعب الوصول إليها’.
د
ال
رضوب
ِ
ٌ
َدع ُْم جَ ْم ِع املعطيات األوّل ّية .ويف هذا حاجة ُّ
تظل ُت ِل ُّح إىل س ّد
معطيات أ ّول ّية
الخلل يف الدراسات السابقة ،عن طريق َج ْم ِع
ٍ
وافرة .فإن حصل ذلك ،فسيعني عىل اإلتيان مبعرف ٍة جديد ٍة
ُّ
التدخالت اإلنسان ّية والتنمو ّية يف رشع ّية
أكرث عمقاً بتأثري
الجهات الفاعلة الحكوم ّية وغري الحكوم ّية التي تحكم املناطق
الحرض ّية ،العشوائ ّية ،املنخفضة الدّخل.

منافسات محل ّية
َت ْل َقى األعامل اإلنسان ّية يف السياقات الحرض ّية
ٍ
يف القوة والسلطة ال مهرب منها ،ولقد ُتت ََّخ ُذ هذه األعامل وسائلَ
لترشيع السلطة .وإذ قد كنّا نضع ما تقدّم يف االعتبار ،فإ ّنا ُن ِّ ُ
عي ُد ْلف ُتو ِل ْن ُت ُلو d.telintelo@ids.ac.uk
َ
ٌ
ٌ
ُّ
للتدخالت وتنفيذها زميل يف البحث وقائدٌ مشارك يف مرشوع ِس ِتيز كل ْس ِت
توصيات رئيسة يف التخطيط
خمس
فيام ييل
ٍ
َ
) ،(Cities Clusterيف معهد الدراسات اإلمنائ ّية
يف املناطق الحرض ّية املع َّقدة املنخفضة الدخل:
سياقي م ُْح َك ٍم بقصد َو ْض ِع برامج ناجعة.
إنشا ُء تحليلٍ
ٍّ
الحي،
وينبغي إجراؤه يف مستوى املنطقة املحل ّية أو مستوى ّ
معلومات أصحاب املصلحة
وينبغي أن يشتمل عىل َج ْم ِع
ِ
املعن ّينيَ ،والتّحليلِ  ،واملشاركة املتزامنة املتساوية مع الدولة
عالقات مثمرة
والجهات الفاعلة غري الحكوم ّية ،وذلك لبنا ِء
ٍ
َ
قبل ُّ
التحليل ال
التدخالت الربنامج ّية .وأم ٌر ها ٌّم ج ّداً ،هو ّأن

www.ids.ac.uk

هَ رت فورد hart.ford@acted.org
مدير ٌة ُق ْطر ّي ٌة ،يف ّ
منظمة أ ْك ِتد www.acted.org

ِتم ِل ْب ُ ُ
تت tliptrot@protonmail.com

ٌ
باحث ُم ْس ٌّ
تقل
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رئيس تنفيذيٌّ
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ٌ
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وبروفيسو ٌر مساعدٌ  ،بجامعة العزم ،يف لبنان

ألني رحباين Aline_Rahbany@wvi.org
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تحص ٌلة عن مرشوع السلطات العموم ّية وصُ ن ِْع الرشع ّية
 .1هذه املقالة ُم ّ
املرشوع وم َّولَ ْت ُه
) .(Public Authorities and Legitimacy Makingوقد ك ّل َف ْت بهذا
ِ
ِوزا َر ُة الشؤون الخارجية بهولندا ،من خالل منظمة علوم التنم ّية العامل ّية التي تتبع منظمة
البحوث العلم ّية الهولنديّة (WOTRO Science for Global Development of the
وأنشئَ املرشوع بالتعاون مع
ِ .)Netherlands Organisation for Scientific Research
مبادرة أمن منصة املعرفة وحكم القانون (Knowledge Platform Security & Rule
 ،)of Lawوهو جز ٌء من جدول أعامل الوزارة يف االستثامر يف املعرفة واإلسهام يف رسم
سياسات أكرث اعتامداً عىل األد ّلةُّ .
وكل ما ورد يف املقالة من آراء ومعلومات هي مسؤول ّية
مؤلِّفيها .وي َْش ُك ُر املؤلِّ َ
وج ْمس ِشل ،وإرِك كرا َمك ،من مبادرة إم َبكت
فون لف َر ِ
نسس ِغرلِنغِ ،
( )IMPACT Initiativesحُ ْسنَ إسهامهم يف هذه املقالة.

َم ْل ٌ
جأ من َ
دروس من سان بيدرو سوال
الخ َط ِر ُم ْخ ِط ٌر:
ٌ
يو َل ْندَا َسبا َتا

ُّ
التدخالت بني يدي نتيجتها يف سان بيدرو سوال ِبهندوراس دروساً يف العمل يف األحياء الحرض ّية
ُتق ِّدمُ
ومجتمعاتها املحل ّية التي فيها خط ٌر شديد.
ـال العصابـات واإلجـرام َّ
ـت أف َع ُ
َ
أفض ْ
املوصـولِ باال ّتجـار
املنظـم ُ
ُ
ّ
َ
خـدرات ،مـع ق ْسـو ِة اسـتجابة قـوات أمـن الدولة،
الـدويل يف امل ّ
َ
أفض ْ
ْـف إىل ال ّثـ َو َران يف هنـدوراس وإىل تعيين سـان
بالعن ِ
ـت ُ
ُ
َ
ْ
ـع سـنني خلـت أعنـف مدينـ ٍة يف العـامل
بيـدرو سـوال منْـذ ِبض ِ
تجم ُـع نصـف
(بسـبب معـدّ ل القتـل العمـد املرتفـع فيهـا) .و َي َّ
أهـل هنـدوراس ،أو يزيـدون قلي ًال ،يف املناطـق الحرض ّية ،ومنها
سـان بيـدرو سـوال التـي يبلـغ عـدد ّ
سـكان منطقتهـا الحارض ّية
ُ
نحـواً مـن مليو َنني ونصف املليون إنسـان .وق ِّد َر يف سـنة ،2015
ّأن أعضـا َء العصابـات كانـوا حارضيـنَ يف أكثر مـن  50ح ّيـاً
مـن أحيـاء سـان بيـدرو سـوال ،وخاصـ ًة أفقـر األحيـاء وأكرثهـا
تهميشـاً 1.و ُي َض ُ
ـاف اليـو َم إىل أثـر العصابتَين الرئيسـتَني (وهما
َ
مـارا َسل َفرت َ
واضـح ترتكـه غريهما مـن
ُتشـا ،وباريـو  )18أث ٌـر
ٌ
العصابـات املحل ّيـة وجامعـات اإلجـرام ا ُمل ّ
نظـم .مثـال ذلـك ،أنّ
حـي يف املدينـة ُم َّ ٌ
همـش ،يب ُل ُـغ عـ َد ُد
يف ريفيرا ِهر َنن ِْـدس ،وهـو ٌّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
حـارات
سـاكني ِه  120ألفـاً ،حواجـ َز معنو ّيـة ،تق ِس ُـم أرضـه إىل
ٍ
وشـوارع ،تسـيطر عليهـا أكثر مـن سـتّة جامعـات.

وبين سـنة  2004وسـنة  ،2014أضا َف ْ
ـت مدينـة سـان بيـدرو
َ
سـوال واملنطقـة الحارض ّيـة التـي هـي فيهـا ،أكثر مـن %40
نصيـب املدينـة وحدهـا
مـن النَّازحين داخليـاً يف البلـد ،وكان
ُ
ـات طبيعـة النُّزوح القسريّ داخلَ
بين املعط َي ُ
منهـم  2.%21.5و ُت ِّ ُ
ً
ّ
املناطـق الحرض ّيـة ،إذ أظهـرت أن  %81مـن النَّازحين داخليا يف
سـان بيـدرو سـوال قد نزحوا مـن مواضع أخـرى يف املدينة .ومع
واقـع على كثير مـن املجتمعـات املحل ّيـة واألحيـاء،
ّأن الن َ
ُّـزوح ٌ
األماكـن التـي ُينْـز َُح إليهـا ،هـي التـي ُتع ِمـلُ
ظـم
تـرى ّأن ُم ْع َ
ِ
فيهـا العصابـات سـيطرتها على األرض واملجتمـع ،أو التـي فيهـا

غير
لهـا يش ٌء مـن النفـوذ.
وصحيـح ّأن الن َ
ُّـزوح يف هـذه الحـال ُ
ٌ
ً
سر األفـراد أو األهـايل حينـا عىل
بـا ٍد لل ِعيـان متـا َم ال ُبـدُ ِّو؛ إذ ُي ْق َ ُ
ا ّتخـا ِذ تدابير واقيـة و َت ْر ِك بيوتهـم ،كامت َ
ني ذلك عـن أعني الناس،
ً
ُّ
وتلجـأ ِق ّل ٌـة إىل السـلطات طالبين الحامية حينا أخـرى ،كل ذلك
ير األد ّلـة إىل ّأن هـذه الحـارات مـن املدينة،
صحيـح ،ولكـنْ ُت ِش ُ
ً
يغلـب عليهـا أن تكـون مـن أكثر املناطـق تهميشـا أو مـن
املناطـق التـي يقـع سـاكنوها بين الطبقـة السـفىل والوسـطى،
وتتم َّي ُـز بأ ّنهـا ض ِّيقـ ُة السـبيل إىل الحقـوق األساسـ ّية واملرافـق
3
العا ّمـةّ ،
وبـأن العنـف فيهـا كثير ،ومـن ذلـك القتـل العمد.
ـتطيع
ـي املـرء هو ّيتـه ،ولِ َي ْس َ
ويف املدينـة َب ْعُـض فسـح ٍة ل ُيخْ ِف َ
اك عالقاته
املحافظـة على األحبـال بينه وبين أرسته ،وعلى ِش َـب ِ
الشـخص ّية ،وحصولـه على الخدمات و َت َي ُّس التوظيـف له .ولقد
العن ِْف
يظهـر ّأن طلـب الحاميـة يف أحيـا َء ُم َصابـ ٍة
برضوب مـن ُ
ٍ
ُ
َ
َ
كثيرة (ومنهـا تقييـد التن ُّقـل ،وابتـزَا ُز األمـوالِ  ،وإرشاك األطفالِ
اب قرساً يف ّ
والقتـل ال َع ْم ِد واالعتدَا ِء
مات اإلجرام ّية
املنظ ِ
ِ
والشـ َب ِ
ٌ
أمـر فيـه تناقـض ،ولكـنْ هـذه هـي حقيقـة مـا يقـع
ّ
الجنسي) ٌ
على األرس واألفـراد يف هـذه املدينـة ،وغريهـا مـن املـدن .فهذه
ئـة مـن َ
لج ٌ
خطـ َر ٌة يف آنٍ معـاً .ومـا فيها من
الخطـ ِر و ُم ِ
األح َيـا ُء ُم ِ
َ
وتنظيـم ُم ْج
اجتامعـي،
ـك
سرهُ
عمـلٍ
ومتاس ٍ
جامعـيُ ،
تمعـي ،ك َ َ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٌ
عُ ٌ
وخـوف ُم ْسـتطري .وعلى ّأن بعـض الجامعـات
وريـب
نـف
ٌ
ّ
ّ
(كأربـاب العمـل ،وعُ ملِ النّقـل ،واملعلمنيَ ،والنسـا ِء ،واألطفالِ ،
ّ
الجنيس
ـباب ،وجامعـ ِة املثل ّيـات واملثل ّيني ومزدوجـي امليل
ّ
والش ِ
غيري الهويـة الجنسـان ّية وحاملي صفـات
الجنسين) أشـدُّ
و ُم ّ
َ
تع ُّرضـ ًا للخطـر مـن غريهـا ،4فأكثر سـاكني هذه األحيـا ِء هم يف
ْـف والتَّهجري.
العن ِ
خطـر التعـ ُّرض لشي ٍء مـن ُ
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مفوض ّية األمم املتحدة السامية لالجئني /دان ِيل دراي ُفس

َع َم ُل املفوض ّية السامية لألمم املتحدة
الكيف ّيـ ِة التـي عليهـا ت َق ُاط ُـع رضوب العنف ا ُمل ْف ِضي إىل النُّزوح،
لشؤون الالجئني يف سان بيدرو سوال
الحي
واآلثـا ِر املرئ ّيـة وغير املرئ ّيـة التي ترتكها هذه الضروب يف ّ
َ
افتتحـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين وعيشـ ِة أهلـ ِه.
مكتبـاً لهـا يف هـذه املدينـة يف آخـر سـنة  .2016ومل ْ
تـزل منـذ
َ
املكتـب ُت ِع ُ
افتتاحهـا
ين السـلطات البلد ّيـة ِتقن ّيـاً واملجتمعـات أفضل وسـيل ٍة لفت ِْح السـبيل إىل الخدمات هي االسـتثامر الذي
َ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
ْ
ُ
مـات
ـات ل َوق ِ
املحل ّيـة أيضـاً على إنشـا ِء آل ّي ٍ
الخدْ ِ
ـف التَّهجير والنُّـزوح َي ْنفـعُ املجتمـعَ املحلي كلـه :إستراتيج ّيات َ
إيصـالِ ِ
ْـم
وللحاميـة ،وذلـك
والحفـاظِ على ح ِّيـز العمـل اإلنسـا ّين يف هـذه األحيـاء متو ِّق ٌف
ٌ
ِ
جانـب مـن ع َمـل املفوضيـة على ّدع ِ
َ
األعمال التـي
غير ّأن
هنـدوراس يف مـا التزمـت بـ ِه يف اإلطـار اإلقليمـي الشـامل إعدادهـا على حسـب سـياق األحـوالَ .
للحاميـة والحلـول (وهـو التطبيـق
توفير الخدمـات األساسـ ّية لـكل النـاس يف
اإلقليمـي لالتفـاق العاملـي َت ْق ِصـدُ إىل ْأن ُتعـ ِّز َز
َ
ّ
ّ
بشـأن الالجئين) .ومـن هـذه اإلعانـة الع َم ُ
ُ
ـل مـع السـلطات
حسـنُ إىل املجتمـع املحلي بالتنميـة،
حـي أو منطقـة مـا ،وت ِ
ٍّ
يسر الوصـول إىل هـذه األحيـاز ،أل ّنهـا ُتـ َرى غالبـاً ُّ
ـع مناهـج
لات ال
بحـث وإستراتيج ّي ٍ
ٍ
تدخ ٍ
اتُ ،تـ ْر ِس ُت ِّ ُ
البلد ّيـة على َو ْض ِ
َ
السـبيلِ
وس ُ
التقـارب والتحـاور مـع املجتمعـات املحل ّيـة واألحيـاء التي فيها تتحدّ ى سـيطرة العصابات .ومن هذه األعامل ،ت ِ
ـيع ّ
تحـهُ إىل :الرعايـة الصح ّيـة ،والتعليم ،والبنيـة التحت ّية
خطـر شـديد .وقـد اشـتمل هـذا العمل على التشـارك يف َو ْض ِع أو َف ُ
ٌ
املجتمع ّيـة ،والتسـلية
وآليات لتحليل
وتوكوالت
ُب ُر
ٍ
ٍ
املهنـي
والرياضـة ،والتدريـب
الخطـر وضمانِ الدخـول
ّ
والتقنـي .مثـال ذلـكْ :أن
يف األحيـاء بسلام ،و َو ْض ِـع
ّ
َّ
نفـذت املفوضيـة السـامية
املناهـج البحث ّية التشـارك ّية
لألمـم املتحـدة لشـؤون
واسـتعاملها يف التشـاور،
الالجئين والسـلطات البلد ّيـة
و َتنْفيـ ِذ الربامـج واملبادرات
ً
ُّ
تدخلا مشتركا بينهما
ا ُملجتمع ّيـة ا ُملرت ِك َـز ِة على
للعمـل على إرسـا ِء اندمـاج
مبـادئ الحاميـة .وقـد
ِ
َـب امليـدا ّين أيضاً
الشـباب وحاميتهم يف منطق ٍة
َـم املكت ُ
َدع َ
شـديدة الخطـر ،مـن خلال
السـلطات البلد ّيـة يف َو ْض ِع
ـاتُ ،ت َع ِّ ُ
ُو َر ٍش ثقافيـة وفن ّيـة ،ف َقـ َّوى
ين النَّازحين
آل ّي ٍ
َ
ضينَ
الخدْ مـات
ذلـك وصـول
داخليـاً أو املع َّر لخطـر
ِ
ووس َـع
إىل تلـك املنط َق ِـة
النُّزوح أو كليهما ،و ُت ِعي ُنهُم
َّ
َ
ـات
وج ُههُـم ،مـن خلال مـا
ـم السـلطات للتحدّ َي ِ
ف ْه َ
و ُت ِّ
واألخطـا ِر الواقعـة على
امـج بلد ّية
قائم مـن بر َ
هـو ٌ
الشـباب.
ـس مما
ِ
وخدْ َمـات .و ُيق َت َب ُ
تقـدّ م مـن أعاملٍ عـددٌ من
مُحال َفـ ُة الجهـات الفاعلـة
الـدروس ،فإلَ ْي َكهـا:
ٌ
ُ
املحا ِيـدة محتاجـة إىل تعزيز:
مـن األهم ّيـة مبـكانٍ أن ُتحدَّ َد
إيجـاد الوقـت إلنجـاح
الجهـات الفاعلـة املجتمع ّيـة،
َـاج
العمـل رضورةُ :يحت ُ
َش ِهدَت هذه ّ
صاص أربع م ّرات
الشابة الهندوراسية َقت َْل إحدى زميالتها .وألنّها َش ِهدَت ذلكُ ،أط ِلقَ عليها ال ّر ُ
بحيـث ُيت َعـا َو ُن مـع التـي ال
بالقليـل
زمـن ليـس
إىل ٍ
َ
فأصابها وفقدت إحدى ساقيها.
تتنافـس هـي والجامعـات
مجتمـع
لدراسـة أحـوال
ٍ
مـن املجتمعـات املحل ّيـة ،ومـ ِّد أحبـال الثقـة والتفاهـم فيـه ،اإلجرام ّيـة والعصابـات -ومـن هـذه الجهـات ا ُملنا ِف َسـة القـادة
ـع الخطـط الحامئ ّيـة .وميكـن يف حالـة الدين ُّيـون ،وقـادة تنميـة البنـى املجتمع ّيـة ،واملتط ّوعـون يف
وتعيين الخطـر ،و َو ْض ِ
ً
َـاج إليـه ضعفا ،أو الربامـج االجتامع ّيـة -وذلـك للتأسـيس إليصـاال الخدمـات
العنـف الحضريّ أن يكـون الزمـن الذي ُي ْحت ُ
يـم الجهات الفاعلـة ّ
املفضلة عىل
صاح ُ
ـب حضو َر والحفـاظ على إيصالهـا .إذ ُت ِق ُ
حتّـى ضعفين ،بسـبب األخطـار األمن ّيـة التـي ُت ِ
جامعـات اإلجـرام ّ
وج ْع َل غريهـا يف بعـض املجتمعـات املحل ّيـة تحـاوراً بينهـا وبين أعضاء
املنظـم ،وطبيع َة النُّـزوح غري الباديـةَ ،
ُ
َ
َ
ُ
ـم العصابـات ُلي ُسـوا االتفـاق عىل تيسير إيصال الخدمـات ،وعىل
العن ِ
ُ
يسر معرفـة سـياق األحـوال ف ْه َ
ْـف أمـراً طبيعيـاً .وت ِّ ُ
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ّ
املحلي ك َّلـه( .ومـع ذلـك،
جتمـع
تنفيـذ الربامـج التـي َت ْن َف ُـع ا ُمل
َ
ُ
بانتظـام أمـر ال بـدّ منـهُ ل ُيتعـ َّر َف رسيعـاً كلُّ
فتحليـل الخطـر
ٍ
تغير يف دينام ّيـات العنـف ويف حـدود السـيطرة على األرض
ُّ ٍ
واملجتمـع يف هـذه املناطـق).
ّ
ينبغـي ّدعْـمُ ّ
املحلي مـن
ـباك املحل ّيـة ومـا يف املجتمـع
الش ِ
ّ
املؤسسـات يف هـذه األحياء ،وعدم
قـدرات :فبسـبب ِقلـ ِة تأثري ّ
كفايـة املعـدّ ات والخدمـات (بسـبب النمـ ّو السـكا ّين الرسيـع
يـب ،واملصاعب التـي تكتنف إيصال
وانعـدام التخطيـط) ،وال ّر ِ
كل ذلـكَ ،ي ُ ُ
وص َ
الفائـدة إيصـاالً آمنـاً ،بسـبب ِّ
ـل بعـض
كثر أن ُت َ
ّ
املحلي
الخدمـات يف هـذه األحيـاء مـن خلال ُبنَـى املجتمـع
ّ
ْـم هـذه الخدمات
ومنظمات املجتمـع املـد ّين .ومـن املهـم َدع ُ
التـي تشـمل املسـتوصفات الكنسـ ّية ،وبرامـج دعـم املراكـزوشـ َباك
املجتمع ّيـة املعن ّيـة بالتعليم والشـباب ،ودور الحضانةِ ،
يـب َمـن يقوم بها ليك يصـل إليها َمن
التواصـل النسـائ ّية -و َتدْ ِر ُ
يحتـاج إليهـا ِمـن النَّازحين أو املع ّرضين لخطر النُّـزوح .وميكن
لهـذا الدّ عـم أن يعـزِّز أيضـاً إيصـال الخدمـات األساسـ ّية ،وأن
تين
ُي ْسـ ِه َم على التدريـج يف إنشـاء بيئـ ٍة محيطـ ٍة ِحامئ ّيـة ،بت َْم ِ
ِّ
اك املجتمع ّيـة التـي مـن خاللها ُي َّ ُ
عين و ُيح َمـى َمن هو يف
الش َـب ِ
َّ
نُ
مواط .
خطـ ٍر شـدي ٍد أو َمـن فيـه مـن الض ْع ِ
ـف ِ
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سـبيلهم إىل الخدمـات ،فمـن الضروريّ ا ّتخـاذ مقاربـ ٍة
خصصـ ٍة ِّ
لـكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها ،تفسـح الطريق إلنشـا ِء
ُم ّ
ّ
اسـتجابات تراعـي السـياق املـكاين املحـدّ د ،وحاجـات
ٍ
ّ
السـكان ،والتنسـيق مـع الجهـات الفاعلة املحل ّيـة األخرى،
ومنهـا الجهـات الفاعلـة يف القطـاع الخـاص .فلا بـدّ مـن
ْـم الجهـات الفاعلـة املحل ّيـة
إقامـة التـوازن بين :أ) َدع ِ
املشـاركة يف إيصـال الخدمـات ،ب) و َتنْفيـ ِذ االسـتجابات
ضعـف ،جــ)
املركـوزة يف حاميـة أكثر النـاس مواطـنَ
ٍ
التوسـع
عالجـ ِة املشـكالت ال ِبنْيو ّيـة املصاح َبـ ِة لتحدّ يات
وم َ
ُ
ُّ
االجتامعـي
الحضريّ  ،ومنهـا عـدم املسـاواة ،واالندمـاج
ّ
االقتصـاديّ  ،وال َو ْصـم والتمييـز القامئان عىل املـكان األص ّ
يل
أو السـنِّ أو الجنـس.
ويف سـنة  ،2018أطلقـت سـان بيـدرو سـوال خطـ ًة بلد ّيـ ًة
فعبرت بإطالقهـا عـن
عا ّمـة لإلمنـاء مدتهـا  25سـن ًةّ ،
طموحهـا .وفحـوى الخطـة تحسين التخطيـط الحضريّ ،
والبنيـة التحت ّيـة ،وأنظمـة وسـائل النقـل العـام والتن ُّقـل،
واسـتعامل التِّقانـة ،وغير ذلـك ،حتّـى تبلـغ سـان بيـدرو
تصبـح ‘مدينـ ًة ذك ّية’ .ويف
سـوال غايتهـا القصـوى ،وهي أن
َ
هـذا التخطيـط اإلمنـا ّ
يئ فرصـة للجهـات الفاعلـة يف ميـدان
َ
العمـل اإلنسـا ّ
َ
ْصره،
ين يك تعمـل يف زيـادة اإلندمـاج وتن ُ َ
مناطـقَ
وجامعات
جغرافية
وذلـك يف ما اعتيـ َد إهامله من
ٍ
ّ
االجتامعـي ،املـكا ّ
ين،
سـكان ّية .إذن فاالسـتثامر يف االندمـاج
ّ
االقتصـادي ،يسـاعد على إمنـا ِء املدينـة ،ويقـ ّوي بيئـة
الحاميـة املجتمع ّيـة يف املناطـق املتقدّ مـة ّ
الذكـر ،ولع ّلـهُ
ـف النُّـزوح.
يسـاعد أيضـاً على َو ْق ِ

ينبغـي َ ْت ِت ُ
ين األحبـال املمـدو َد ِة إىل السـلطات البلديّـة مـن
ُ
َ
إدمـاج
أجـل التنميـة االجتامع ّيـة :ميكـن أن ُيسـا ِع َد ضمان
ِ
ُّ
املؤسسـات املحل ّيـة وأعاملهـا على إطالـة
التدخلات يف ُبنَـى ّ
عمـر االسـتدامة .فقـد بدأت املفوضية السـامية لألمـم املتحدة
ُ
َ
العمل مـع املجتمعات
ورشيكهَـا يف التنفي ِذ،
لشـؤون الالجئين،
املحل ّيـة على التخطيـط للحاميـة املجتمع ّيـة .ومـع تقـدُّ م هذا
العمـل يف طريقـ ِه ،أصبحـت فوا ِئـدُ َو ْصـلِ بعـض اإلجـراءات يو َل ْندَا َسبا َتا ZAPATAHE@unhcr.org
ْبع املفوضية السامية لألمم املتحدة
رئيس ُة
الخاصـة (كتمهيـد سـبل املعـاش ،وتدريـب
واإلستراتيج ّيات
مكتب ميدا ّينَ ،يت ُ
ّ
َ
ٍ
الشـباب ،وتهيئـة دور رعايـة األطفـال ،وتوسـيع املـدارك لشؤون الالجئني ،يف سان بيدرو سوال ،بهندوراس
ّ
املحلي ،ومتكين املـرأة) بالعمـل www.acnur.org/honduras
املجتمع ّيـة ،وقيـادة املجتمـع
ً
ً
مـن
وكان
.
ة
ـ
ي
جل
ة
واضحـ
ـة
ي
البلد
الـذي تقـوم بـ ِه السـلطات
ّ
ّ
InSight Crime (2015) ‘Maras y pandillas en Honduras’ .1
ّ
ـف األعمال ْأن عزّزت َ
َر ْص ِ
شـأن ّ
املؤسسـات يف املجتمـع املحيل www.insightcrime.org/images/PDFs/2015/MarasHonduras.pdf
َ
املجتمعـي يف هـذه األحيـاء الشـديدة الخطـرْ ،
وأن Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas .2
والتعـاون
ّ
أبـرزت مسـؤولي َة السـلطات البلديـة عـن معالجـة ا ُملشـكالت Desplazadas por la Violencia (2015) ‘Caracterización del desplazamiento
ِ
ّ
َ ِ
ّ
’interno en Honduras
ئيسـة .ويف آخـر املطـافُ ،أد ِم َج ْ
ال ّر َ
ـت بعـض هـذه املبـادرات bit.ly/CIPPD-Honduras-2015
رسـمياً يف الخطـة التنفيذ ّيـة السـنو ّية التـي تتّخذها السـلطات Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Honduras (2018) .3
Informe Annual 2018
البلد ّيـة.
bit.ly/CONADEH-Informe-Anual-2018
ال غنـى عـن التحـاور بين ميـدان العمـل اإلنسـاين وميـدان
العمـل اإلمنـايئ :حين يشترك النَّازحـون وأهـل املجتمعـات
ـق
ـوع األخطـار التـي تهـدّ د حياتهـم عليهـم ِ
وض ْي ِ
املحل ّيـة يف ُو ُق ِ

UNHCR (2016) Eligibility Guidelines for Assessing the International .4
Protection Needs of Asylum-Seekers from Honduras
(إرشاد ُ
ات الحام َي ِة
َات األهل ّية
حاج ِ
لتقويم ما يحتاج إلي ِه طالبو اللجوء الهندوراس ُّيون من َ
ِ
الدوليّة) www.refworld.org/pdfid/579767434.pdf
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ٌ
الح َض
دعوة إىل العمل الجادّ :حشد املوارد املحل ّية يف إثيوبيا للنّازحني داخلياً يف َ
وجزَهني َج ْ ِبمي ِدن
إيڨان ْإس ُت كالبريا و ِدلينا أبادي َ

دروس ِعدّة من االستجابة الناجحة املتعدّدة املستويات التي استجابت بها الحكومة
ميكن استخالص
ٍ
املحل ّية واملجتمع املح ّ
يل ملَ ْقد َِم عد ٍد كثري من النَّازحني داخلياً إىل أداما يف إثيوبيا.

العرقــي يف املنطقــة
يف ســنة  ،2018فــ َّر مــن النِّــزاع
ّ
ـجل ًة وكثـ ٌر
الصومال ّيــة بإثيوبيــا نحـ ٌـو مــن  1340أرس ًة ُمسـ ّ
ـجلنيُ ،م ْلتَمس ـ َ
ن الســامة
مــن النَّازحــن داخلي ـاً غــر املسـ ّ
يف أدامــا ،وهــي عاصمــة منطقــة أوروميــا ،الواقعــة يف
رشقــي أديــس أبابــا ،تبعــد عنهــا  100كيلومــ ٍر
يب
جنــو ّ
ّ
عــى التقريــب .ووصــل النّازحــون داخليـاً ،الذيــن أكرثهــم
أوروم ّيــو ال ِعــرقِ  ،إىل أدامــا يف خــال ِعــدّ ة شــهو ٍر .فــكان
مــن تد ُّفــق النَّازحــن داخليــاً ،العظيــم ال ُف َجــا ّ
يئْ ،
أن
َ
ضغــط شــديداً عــى قــدرة املدينــة عــى َت ْهيئــ ِة الدّ عــم
الــروريّ .

الهــم يف النُّــزوح الداخــي بإثيوبيــا مــا يــزال
وملّــا كان
ُّ
ُ
ُ
مركــوزاً يف املنطقــة الصومال ّيــة (التــي تض ّيــف أكــر
النَّازحــن داخلي ـاً يف البلــد ،وعددهــم ثالثــة ماليــن عــى
دروس
التقريــب) ،أمكــن أن ُيســت َقى مــن اســتجابة أدامــا
ٌ
نفيســة .فلغياب املعونــة الدول ّيــة الواســعة النطــاق،
ٌ
حملــة -مل يعلــم بهــا أكــر النــاس -ملعالجــة
أفضــت
ً
حاجــات النَّازحــن داخليــا ،إىل اســتجابة متعــددة
املســتويات مــن الجهــات الفاعلــة اال ّتحاديــة ،واإلقليم ّيــة،
وخاصــ ًة الجهــات الفاعلــة املحل ّيــة الحرض ّيــة .ويف آخــر
األمــر ،ويف ِّ
ْــم
ظــل رعايــة إدارة املدينــة ،شــار َك ْت يف َدع ِ
ً
ُّ
النَّازحــن داخليــا واســتقرارهم كل دوائــر الحكومــة
الرســم ّية التــي عددهــا  ،28ومئــات مــن الجهــات الفاعلــة
يف القطــاع الخــاص ،وَ 18كبيل ـ ًة (وال َكبي َلـ ُـة ‘’kebeleهــي
أص َغــ ُر التّقســيامت اإلدار ّيــة يف إثيوبيــا) ،و 243إديــراً
(واإلديــر ‘ ’Idirجمع ّيــة أهل ّيــة مؤ ّل ٌ
فــة مــن جــران
َ
أو ّ
املــال للطــوارئ) ،وكثــ ٍر مــن
عــال يجمعــون بهــا
املنظــات املحل ّيــة غــر الحكوميــة واألفراد .ولقــد يكــون
ـم النّظــر ،فهــو جهــدٌ إثيــو ٌّيب بالكل ّيــة،
هــذا املثــال عديـ َ
جامعــي ،يف أكــره محــ ّ
وينجــح يف العمــل يف
يُ ،يبــ َذ ُل
ُ
ٌّ
هــذا ال َقــدْ ِر مــن ال ُّنــزوح الداخ ـ ّ
ي ،خــال مــدّ ة قصــرة.

أ ّول إعانــ ٍة املــا ّر ُة املحل ُّيــون ،مبعونــ ٍة عين ّيــة ،كالطعــام
وال ـراب ،وال ُّل ُحــف ،وال ُف ـ ُرش ،واملالبــس ،والنقــود أيض ـاً.
أن مســؤويل ال َكبي َلــ ِة ســمحوا للنّازحــون داخليــاً
ومــع ّ
جمعــات ،افتقــر النّازحــون إىل املــآوي ،ومل
باإلقامــة يف ُم ّ
َــح املراحيــض واملطابــخ إال لقليــلٍ منهــم.
ُتت ْ
لبثــت إدارة املدينــة والحكومــة اإلقليم ّيــة ْ
ْ
أن
ثــم مــا
ـي وبالقنــوات
َد َعـ َوا املجتمـ َ
ـع بوســائط التواصــل االجتامعـ ّ
التلفاز ّيــة إىل العمــل الجــا ّد إلعانــة النّازحــن ،وأب َر َز َتــا
الحاجــة إىل بنَــا ِء املســاكنْ ،
وإشــها ِر صنــدوق طــوارئ
نشــئَ  .واســتعملتَا حينئ ـ ٍذ إســراتيج ّيات
كان إذ ذاك قــد ُأ ِ
ُ
ْ
َ
ــي إليــ ِه ،ومنهــا نــر تقريــ ٍر
مختلفــة لنــر مــا دُ ِع َ
ـي يف حــالِ النَّازحــن داخليـاً واإلعــان عـ ّ
ـا يــأيت مــن
يومـ ّ
ثــم ب ّثــت
املســتثمرينَ يف القطــاع
ّ
الخــاص مــن َدعْــمّ .
وسـ ُ
ـا جــا َء فيهــا حـ ُ
ـائط اإلعــام مشــاه َد مص ـ َّورة ،ومـ ّ
ـال
النــاس يف ال َك َ
بيــا ِت ،واحتفــال النَّازحــن داخليــاً
ــش
ِ
َع ْي ِ
وأفــرا ٍد مــن املجتمــع املحــ ّ
ي معــاً باألعيــاد اإلســام ّية.
ّ
وحــدَّ َث صحــا ّ
يب َي ِص ُ
املحطــة التلفاز ّيــة
ــف
يف إثيــو ّ
َ
ّ
اإلقليم ّيــة ،واســمها أو يب اِن ( ،)OBNقــال“ :إنهــا كانــت
َ
صــوت هــؤالء النــاس”.

الخاص املح ّ
يل
اســتجابة القطاع
ّ

ـاص املح ـ ّ
ي ،مــن الفنــادق إىل الــركات
كان للقطــاع الخـ ّ
ً
الصناع ّيــة ،شـ ٌ
ـأن عظيــم يف االســتجابة ،وخصوصـا إســهامه
ُ
ِّ
مســجلة مــن
العريــض يف بنــاء املســاكن لــكل أ َس ٍة
ّ
س النَّازحــن داخليــاً .وقــد اســتجابت أكــر الجهــات
ُأ َ ِ
ـاص للدعــو ِة إىل املســاعدة التــي
الفاعلــة يف القطــاع الخـ ّ
نرشتهــا وســائط اإلعــام ،عــى ّ
ـس
أن بعضهــا خاطبهــا رئيـ ُ
بلد ّيــة أدامــا شــخص ّياً لتســتجيب .و َذ َك َر َمــن اســتُط ِل َع
ِمــن مختلــف الدوائــر الحكوم ّيــة الرســم ّية وممثــي
َ
النَّازحــن داخليــاًّ 1
حــال هــذه الجهــات الفاعلــة يف
أن
ْ
ـض
القطــاع الخــاص ،التــي خاطبهــا رئيــس البلد ّيــة ،مل َيقتـ ِ
ٌ
َ
دعوة إىل العمل الجا ّد
بعــض اإلقنــاع لــي متــدّ يــد العــون ،فهــي نفســها
إ ّال
ً
َ
ً
َ
اســتق ّر كثــ ٌر مــن النَّازحــن داخليــا أ ّول األمــر يف شـ ِه َدت أزمــة التَّهجــر مبــارشة .فت ّربعــت هــذه الــركات
خاصــة ،إذ
الخاصــة باألمــوال وبقضــا ِء الحاجــات األساســية ،كالطعــام
جم ٍ
ــع يتبــع مدرســ ًة ّ
ّ
عــات َكبيل ّيــة ويف ُم ّ
ُم ّ
جم ٍ
ُّ
ُ
ُ
ٌ
مل يكــن لهــم
والســقوف الفوالذ ّيــة ،واإلســمنت،
مــكان آخــر يذهبــون إليــه .ثــم أعانهــم والــراب والل ُحــفُّ ،
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والقضبــان الحديد ّيــة ،والرمــل ،لبنــا ِء املســاكن .حتــى ّ
إن
بعـ َ
ـض هــذه الــركات َض ِمنـ ْ
ـت بنــا َء مســا ِكنَ ِعــدّ ة.
الخاصــة
فعــى ســبيل املثــالَ ،بنَــت إحــدى الــركات
ّ
ا ُمل ْشــتغ َلة برتكيــب السـ ّيارات  64مســكناً قيمتهــا  3ماليــن
يب (أي مــا َي ْقــ ُر ُب مــن 109
ونصــف املليــون ِبــ ٍّر إثيــو ّ
ّ
ٌ
أمريــي) ،و َبن ْ
رشكــة غريهــا َ 100م ْســكن.
َــت
آالف دوال ٍر
ِ
َ
َ
ّ
وشـ َك ْت بعــض هــذه الــركات أن تربعهــا مل يكــنْ ُمعفــى
ـاح مــن الحكومــة يف
مــن الرضائــب ،وطالبــت مبَزي ـ ِد إيضـ ٍ
ـم النَّازحــن داخلي ـاً ،ولكــنّ
شــأن األمــوال املَ ْجموع ـ ِة ل َد ْعـ ِ
الظاهــ َر ّ
أن الــركات انتفعــت مــن النــرات اإلعالم ّيــة
التــي نشــأت عــن األمــر ،وهكــذا اســتعملت الــركات
ت ُّربعهــا فجعلتــه إســراتيج ّي ًة تســويق ّية .ويف آخــر املطــاف،
كان للمنافســة الناتجــة ّ
باملجــان يف
عــا ينــره
ُ
اإلعــام ّ
ُمقا َبل ـ ِة الت ـ ُّر ِع شـ ٌ
ْ
ـاح َحش ـ ِد األمــوال.
ـأن عظيــم يف نجـ ِ
ص عمــلٍ للنّازحــن
ــح أكــ ُر الــركات
الخاصــة ُفــ َر َ
ّ
ومل ُت ِت ْ
أن ســبب ذلــك ِق ّلــةُ
داخليـاً ،و َذ َكــر اللذيــن اســتطلعناهُ م ّ
والتفــاوت الثقــا ّ
ُ
يف .ففــي حالــ ٍة مــن الحــاالت،
املهــارة
ّ
ـازح مــن النَّازحــن داخليـاً،
وظفــت رشكـ ٌـة صناع ّيــة  125نـ ٍ
ً
ً
َ
ولكــنّ توظيفهــم اســتم ّر شــهرا واحــدا فقــط مــن مــدّ ة
تدريبهــمّ ،
ألن النَّازحــن داخليــاً أرضبــوا عــن العمــل
ٍّ
ـبوع
إرضاب ـاً غ ـ َر قانــوين يف ُم ّ
ـع التّصنيــع م ّرتــن يف أسـ ٍ
جمـ ِ
ً
واحــد ،فخــرت الرشكــة مــن املــال شــيئا غ ـ َر قليــل.

اســتجابة ّ
املنظامت املحل ّية غري الحكومية

قدّ ْ
مــت املنظــات غــر الحكوميــة بــن يــدي النَّازحــن
َ
ً
همهــا يف النســاء
داخليــا حاجاتهــم األساســ ّية ،و َركــزَت ّ
واألمهــات واألطفــال خاصــ ًة .واشــتمل ت ُّربعهــا عــى
وحفاضهــم ،و ُم َعدّ ات
ال ُفـ ُرش ،واملالبــس ،وحليــب األطفــال ِ
ً
املطبــخ .وقــد اشــرُ ِ َي ْت بعـ ُ
ّ
ـض هــذه األشــيا ِء اتباعـا لقامئـ ٍة
ُ
ـرعَ
مــن الحكومــة املحل ّيــة ُمق ّيـ ٍد بهــا مــا يحتــاج إليــه ،وتـ ُ ِّ
ببعضهــا عــى حســب حاجــة األفــراد.

www.fmreview.org/ar/cities

عــدم وجــود وثائــق التســجيل والهو ّيــة ب ـ َ
ن َي ـ َدي بعــض
النَّازحــن داخلي ـاً ،وقالــت ّ
ْ
إن ذلــك تحــدٍّ  ،إذ نظــرت فلــم
ـم َمــن منهــم دخــل الرعايــة الصح ّيــة املجان ّيــة و َمــن
تع َلـ ْ
هجــرون أصـ ًا؟ وملــاّ
مل يدخــل؟ وهــل األطفــال املنبــوذون ُم ّ
ـزل عـ َددُ املحتاجــن يعلــو ،عزمــت كثـ ٌر مــن ّ
مل يـ ْ
املنظامت
ِّ
ّ
نــازح
غــر الحكوميــة عــى إعانــة كل َمــن يزعــم أنــه
ٌ
ــت إحــدى ّ
داخــ ّ
ي .و َع َر َض ْ
املنظــات غــر الحكوميــة،
ألســباب ذلــك قائلــ ًةَ “ :غــ َرضُ
ُ
واســمها نو ِبــل أكشــن،
ِ
هــذه ّ
املنظمــة ُم َســاعد ُة النــاس .وال َيسـ ُـعنَا التغا ُفـ ُ
ـل عــن
األزمــة .هــذا مــا نعتقــده”.

استجابة املجتمع املح ّ
يل

لنــاس مــن املجتمــع املحــ ّ
ٌ
ْــم
ي
كان
ٍ
شــأن عظيــم يف َدع ِ
النَّازحــن داخليـاً أ ّو َل مــا َق ِد ُمــوا املدينــة .فت ّربعــوا بالنقــود
وتجمعــوا أيضـاً
واملالبــس وغــر ذلــك مــن الدّ عــم املــاديّ ،
ّ
أيــام ليطبخــوا
يــات مختلفــة عــدّ َة
عــات َك ِب
يف
ٍ
مجم ِ
ّ
ٍ
َ
ً
ّ
اإلديــرات
الطعــا َم للنّازحــن داخليا .وتدخلــت بعــض
ِ
(انظــر معنــى اإلديــر فيــا تقــدّ م) أيضــاً ل َدع ِمهــم.
املؤسســات غــر الرســم ّية -أي اإلديــرات -يف
وتنتــر هــذه ّ
ـح حامي ـ ًة اجتامع ّيــة ِجد ّيــة ،ولكنّهــا ال َ
تنشـ ُـأ
إثيوبيــا و ُت ِتيـ ُ
ّ
ـات مــن جــران وأفــراد أرس وأصدقــاء.
عمومـاً إ ّال بــن الثقـ ِ
ً
ـع
ـيَ ،
وأجــرت أحدهــا ِس ْلســلة مــن التنظيــم املجتمعـ ّ
وج ْمـ ِ
ّ
املــال واملالبــس ا ُملت ـ َّر ِع بهــا ،مــن مجتمعهــا املح ـي ومــا
يــب
حولهــا مــن مــدارس .فاإلديــرات واإل ِكيبــات (واإل ِك ُ
ــة ُت ّ
ٌ
‘ ’Equbجمع ّي ٌ
جامعــة قليلــة مــن النــاس،
شــكلها
غــر رســم ّية ،يتناوبــون فيهــا االدّخــا َر والتّســليف) التــي
شـ ّ
ـاع
ـكلها النّازحــون داخلي ـاً أنفســهم مســتم ّر ٌة يف االجتـ ِ
ً
ـع الــزواج والوفــاة.
ـم بعضهــا بعضـا ،يف وقائـ ِ
بانتظــام و َد ْعـ ِ
وعــى ســبيل املثــال ،يدعــو أحــد اإلديــرات إىل اجتــاع
النّازحــات لــرب القهــوة ّ
كل َيـ ْو ِم أحــد ،فأنشــأ االجتــاعُ
شــعوراً بالدعــم بــن النَّازحــات داخليـاً ،يتك ّلمــنَ فيــه عــاّ
يجدنــه مــن مصاعــب ،ويتع ّر ْفــنَ غ َريهُ ــنّ مــن النَّازحــات
داخلي ـاً.

ويف خــال ســتة شــهور ،أعانــت ّ
منظ ٌ
مــة غــر حكوميــة الدروس واملدارك

ٌ
واحــدة  200أرسة ،و َف ْوقهــا  100امــرأ ٍة ،بإســهام قــدره
ّ
 251ألــف ِب ـ ٍّر (أي زهــا َء  7800دوال ٍر أمري ـي) .وأتاحــت
بالصح ـ ِة الرعاي ـ َة الصح ّيــة
منظمـ ٌـة غــر حكوميــة معن ّيـ ٌـة
ّ
َ
باملجــانُ ،مــدّ ة ثالثــة أو أربعــة شــهور يف
للنّازحــن داخليـاً ّ
ـت غ ُريهــا  12طف ـ ًا َمنْبــوذاً ،مثان َيــةُ
وح َض َنـ ْ
خــال األزمــةَ ،
ٌ
وأربعــة يف الحضانــة .ومــع ذلــك،
منهــم اليــو َم ُيتبنَّــ ْو َن
ذكــرت بعــض ّ
املنظــات غــر الحكومية التــي اســتطلعناها

59

إعــان ال ِت َ
ُ
ــا ِس الدّ عــم مــن رســال ٍة واحــدة
نجــاح
بــدأ
ُ
ّ
‘تعاقب ّيــة’ أرســلتها الحكومــة االتحاد ّيــة واإلقليم ّيــة
واملحل ّيــة .وكانــت وســائط التواصــل االجتامعــي أدا ًة ذات
ــر الرســالة وإيصالهــا إىل مختلــف الجهــات
شــأنٍ يف َن ْ ِ
الفاعلــة ،واالتصــال مبــن يحتمــل أن يكونــوا مانحــن،
وفيهــم اإلثيوب ُّيــون الذيــن يف ّ
الشــتات .ويضاف إىل ذلــك،
النــرات التلفاز ّيــة ،ومــا ُن ِ َ
ــر
مجموعــات ِف ْســ ُبك،
يف
ِ

59

60

ا ُملدُ ُن وال َب ْلدَات
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ويوتيــوب ،وتلغــرامّ ،
كل ذلــك أســهم يف إذاعــ ِة الدعــوة
ُ
ْ
الواســع
إىل الدّ عــم بــن النــاس .فأشــ َع َر هــذا النّــر
ُ
َ
ممــن يب ّلغنــا األخبــا َر ّ
حــال االلتــزام
بــأن
النطــاق كثــراً ّ
َ
هنــاك حســنٌ  ،فــا إن وصلــت الدعــوة إىل عــد ٍد مــن
ـح الدّ عــم
النــاس ،ال يحــدث تغيـ ُر الحــالِ إال ببلوغــه ،أصبـ َ
ـوذج ُيتّبــع ،ح ّتــى ا ّتبعــه َمــن مل ُيد َعــا إلي ـ ِه
رضب ـاً مــن منـ ٍ
الهــم يف التــ ُّر ِع
مبــارش ًة .و َعنَــى ركــز
العينــي والنقــديّ
ّ
ّ
ّ
أن إســها َم الجهــات الفاعلــة ميكــن أن يكــون عــى صــو ٍر
ّ
ّ
مختلفــة ،ومنهــا ،اإلســهام املــايل وغــر املــايل ،وإرشاك
الجامعــات واألفــراد ،و َمــن دا ِف ُعــهُ اإليثــا ُر و َمــن دا ِف ُعــهُ
منفعـ ٌـة لنفس ـ ِه.
ـع مبلــغ مليــونِ دوال ٍر أمري ـ ّ
ي يف خــال بضعــة
وقــد ُج ِمـ َ
شــهور فقــط ،مــن غ ِري َعـ ْونٍ دو ّ
يل .فعــا َد كث ٌري مــن النَّازحني
داخليــاً ،يف آخــر املطــاف ،طوعــاً مبعونــ ِة الحكومــة
املحل ّيــة ،غــر ّ
أن االســتجابة املتعــددة املســتويات أفضــت
َ
ســجلة
ــكنَ ،ســكنَها  1340أرسة ُم ّ
إىل بنــا ِء َ 2000م ْس ٍ
س النَّازحــن داخليــاً
نــازح
قــارص
ونحــو مــن 500
ٌ
ٍ
مــن ُأ َ ِ
ٍ
َ
ّ
داخل ّيــاً .ومــع أن الدعــوة إىل العمــل الجــا ّد عُ ِمــل عــى
ـي ،مــن الواضــح ّ
أن أقــوى
إنجاحهــا عــى املســتوى اإلقليمـ ّ
اســتجابة كانــت االســتجابة املحل ّيــة يف أدامــا ،وذلــك مــن
خــال مــا فعلتــه حكومــة املدينــة واألحيــاء ،والجهــات
الفاعلــة يف القطــاع الخــاص ،والجمع ّيــات املجتمع ّيــة،
ّ
واملنظــات املحل ّيــة غــر الحكوميــة ،واألفــراد.
و ُيســت َقى مــن االســتجابة أيض ـاً بعــض الــدروس .فأ ّولهــا:
ّ
ــح معالجــ َة بعــض
أن الحشــ َد
َ
نج َ
الرسيــع ميكــن أن ُي ِ
ـات الطويلــة األمــد ،كاإلســكان ،وحاجــات الطــوارئ
الحاجـ ِ
كإتاحــة الطعــام فــوراً ،ولكــنْ يظهــر ّ
أن هــذا الحشــ َد

ــب تيســ َر غــر ذلــك مــن الحاجــات ،كالوظائــف،
ُيص ِّع ُ
ـارات مع ّينــة.
التــي تقتــي عالقــات مســتم ّرة ،ووجــود مهـ ٍ
ومــع ذلــك ،مــن املمكــن أن ُتســتع َمل مقاربـ ٌـة تواصل ّيــة
ـر املهــارات
ـر َخـ َ ِ
كالتــي اسـتُع ِم َلت يف اســتجابة أدامــا ل َنـ ْ ِ
املوجــودة بــن النَّازحــن وإيصالــه إىل جمهــور النــاس
محل ّيــاً وإقليم ّيــاً .وثانيهــاّ :
أن تصيــ َر التــ ُّرع الفــردي
والتجــاريّ رســم ّياً ،وال س ـ ّيام الت ـ ُّرع الــذي يجــاوز مبلغ ـاً
محــدّ داً ،عــن طريــق إعفائــه مــن الرضائــب ،قــد َي ِزيــدُ
بعــض الجهــات الفاعلــة يف التــ ُّرع .وآخرهــاّ :
أن
رغبــ َة
ِ
ُ
ً
َ
ّ
َ
ـدُ
تســجيل كل النَّازحــن داخليـا عنــد قدومهــم املـ ن ميكــن
بإثبــات عــدد
يــر املســاعد َة املتاحــ َة لهــم ،وذلــك
ِ
أن ُي َ ِّ
ّ
َمــن عــا َد منهــم ،وتحســن معرفــة تركيبتهــم الســكانية،
وحاجــات َمــن بقــي منهــم ومل يعــد.
ِ
إيڨان ْإس ُت كالبريا

evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk

َّ
ٌ
رئيسة ،يف مركز دراسات الالجئني ،بجامعة
بحوث
موظف ُة
ٍ
أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
ِدلينا أبادي delina.abadi@gmail.com
بمي ِدن gezahegn82@gmail.com
جَ زَهني جَ ْ ِ

بحوث يف أديس أبابا
ُم ْستشارا
ٍ
ُ
مرشوع يقوم به مركز دراسات الالجئني ،عنوانه ‘االستجابات
البحث جز ٌء من
 .1هذا
ٍ
لهجرة من ج ّرا ِء األزمة يف إثيوبيا وأوغنداُ :
بحث َش ْأنِ الجهات الفاعلة املحل ّية يف املدن
وي ِّول ُه ِح ُلف املدن الذي يتبع مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع ،و َي ُقو ُد
الثانويّة’ُ ،
املرشوعَ إيفان ْإس ُت كالبريا.

طلب متويلك
أَ ِق ْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لتُع ِّز َز َ

رس َل إىل مجلس
ُأد ِر َجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من امل ّرات يف
ِ
طلبات َ ْتويلٍ ناجح ٍة إلعداد الربامج والبحوث (ومن هذه الطلبات ما ُأ ِ
ومؤسسة ِول َكم ترست الخري ّية) ،فاستفاد ا ُملد ِر ُج وا ُمل ْد َرج بذلك خرياً.
البحوث األورويبّ ،واالتحاد األورويبّ ،ومجلس البحوث
الرنويجيّ ،
ّ
يرغب املم ّو َ
لون يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاقٍ من الق ّراء ميكن الوصول
إليه ،ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أد ّل ًة عىل تأثري البحث .وهاهنا ُت ِعين ََك نرشة الهجرة القرسية.
ُوس َع ِن ُ
طاق
لع ّلك ُتد ِر ٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمص ّغراً من النرشة يف مقرتحك (ويف ميزان َّيتك) ،وذلك ليك ي َّ
مبعلومات مخصص ٍة له ،وبأد ّل ٍة عىل أثره وانتشاره ووصول ِه
َحصل من مرشوعك وتأث ُريهُ  .إذ ميكننا أن نز ِّو َد مرشوعك
ٍ
ش ما ُيت َّ
َن ْ ِ
إىل حيث يحسن له أن يصل .فإن َ
شئت مناقش َة الخيارات ،فا ّتصل بأرسة التحرير من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk
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الح ْجز
ا ُملشار َك ُة النّاجع ُة بني املجتمع املد ّين والحكومات يف املسائل الدائرة حول َ

غرانت ِمت ِْشل

ال يزال َح ْج ُز املهاجرين يتّسع نطاقه يف العامل ،فاستجاب املجتمع املد ّين لذلك مبجموعة من إسرتاتيج ّيات
املنارصة حتّى يعالج مسائل الحقوق والهموم الحامئ ّية.
مـا ركـ َد َج َي َش ُ
ـان َح ْجـ ِز املهاجريـن بعـد هجـوم 11
سـبتمرب/أيلول يف الواليـات املتحـدة األمريك ّيـة ،ويتزايد مذ
ذاك اعتيـادُ الـدولِ َح ْجـ َز النـاس ألسـباب أمن ّيـة .و َي ُ ُ
كثر ّأل
الح ْجـ ِز املعايير الدول ّيـة لحقـوق اإلنسـان،
توافـق ظـروف َ
فأثـار االهتمام بحقـوق املَ ْح ُجوزيـنَ وحاميتهـم مجموعـ ًة
متن ّوعـ ًة مـن االسـتجابات مـن املجتمـع الـدو ّ
يل ،ومنهـا
والح ْشـدُ لتوعيـة النـاس ،والتقـايض
االحتجـاج
السـيايسَ ،
ّ
اإلستراتيجي .ويف عـدد مـن السـياقات ،أفضـت مقاربـات
ّ
املنـارصة اإلبداع ّيـة إىل إصلاح السياسـات ،من خلال أمو ٍر
منهـا إرش ُ
اك الحكومـات يف منـاذج الحوكمـة املجتمع ّيـة
الجديـدة .و َت ْسبر هـذه املقالـة ،اسـتناداً إىل عمـلٍ ميـداينّ
َ
الوسـائل
جـرى يف  16دولـة بين سـنة  2016وسـنة ،2018
يـم
والطرائـقَ التـي يتّخذهـا املجتمـع املـدين ّحتـى ُي ِق َ
لح ْظـ ِر َح ْجـ ِز
املشـارك َة البنّـاء َة بينـه وبين الحكومـات َ
1
املهاجريـن أو منعـه أو تقييـده.
َ
ويثير العمـل املبـارش مـع الدولـة يف بدائـل السياسـات
مجموعـ ًة مـن املعضلات األخالق ّيـة واللوجسـت ّية
واإليديولوج ّيـة يف وجـه املجتمـع املـد ّين 2.مثـال ذلـك ّ
أن
ِق ّلـ َة الوضـوح يف العمـل املشترك ،والقلـقَ مـن الحاجـة
نشـئانِ نفـوراً عنـد
إىل الحفـاظ على اسـتقالل القـرارُ ،ي ِ
بعـض الجامعـات يف املجتمـع املـد ّينُ ،ي ْبعدُ هـا عـن العمـل
وح َظـت املخاطـر
مـع الدولـة .وإن ُو ِّس َ
ـع نطـاق النّظـرُ ،ل ِ
تصـور التواطـؤ أو
حـول سـمعة املجتمـع املـد ّين –ومنهـا
ُّ
همـوم تقتضي اسـتمرا َر البحـث فيهـا.
التسـوية– وهـي
ٌ
مثـال ذلـكْ ،
أن أثـا َر ممثلـو املجتمـع املـد ّين يف الواليـات
َ
ّ
املتحـدة األمريك ّيـة همومهـم مـن أنهـم قد ُي ْسـتاملون عن
غير قصـ ٍد إىل إعانـة الحكومـة على “تحقيـق ن ّيـة شـنيع ٍة
هـدف مشترك” .فألقـى ذلـك الضـو َء عىل
تعـارض تحقيـق
ٍ
الحاجـة إىل اسـتمرار تقديـر مخاطـر االشتراك يف العمـل
ومقابلتهـا باألثـر املحتمـل.

األفـكار الجديـدة .واشـتمل ذلـك عنـد املجتمع املـد ّين عىل
إخضـاع الحكومـات للمسـاءلة يف أثنـاء العمـل عىل
رضورة
ِ
همـة.
معالجـة املسـائل النظام ّيـة ا ُمل ّ
وأدرج املسـؤولون الحكوم ّيـون مجموعـ ًة مـن الفوائـد
لمهـم باملسـائل
اسـتفادوها مـن هـذه املشـاركة ،ومنهـا ِع ُ
الناشـئة ،وبخيـارات السياسـات التـي مل تكـن الحكومـة
تعلمهـا .وإذ قـد اختلفـت دوافـع املشـاركة (كالـر ّد على
النّقـد العـا ّم ،ومعالجـة التحدّ يـات التشـغيل ّية ،وا ّتبـاع
ُ
بعـض املسـؤول َ
ني
بر
املقتضيـات الترشيع ّيـة) ،فقـد َخ ِ َ
تحسـينات يف الخدمـات واالسـتجابات السياسـ ّية ،نجمـت
ٍ
عـن املشـاركة .وأشـاروا خصوصـاً إىل ازديـاد الضغـط
الشـعبي لتجنُّـب َح ْجـ ِز النـاس املسـتضعفني ،وأشـاروا أيضاً
ّ
إىل ِق ّلـة معرفتهـم سـابقاً بالبدائـل املجتمع ّيـة.
وذكـر مسـؤولون حكوم ُّيون مـن ماليزيا واملكسـيك وزامبيا
السـنن الحسـنة (إذ تقـع عليهـم
الحاجـ َة إىل اإلرشـاد إىل ُّ
مسـؤوليات كثيرة وقد يكونـون معدومي املعرفـة العميقة
حتـاج إليـه) ،وأ ّمـا الحكومـة التايوان ّيـة فقـد ذكـرت
مبـا ُي ُ
َ
املنظما ُت غير الحكوميـة خربتهـا.
حاجتهـا إىل أن ُتشـا ِر َكها
إذ أفضى افتقـار عـد ٍد مـن الـدول إىل معرفتهـا تعقيـدات
متضر ٌ
ّ
رة مـن َح ْجـ ِز املهاجريـن بهـا إىل
جامعـات مع ّينـة
طلـب اإلرشـاد مـن املنظمات غير الحكوميـة ،ومـن هـذه
ـم
الـدول اململكـة املتحـدة ،فقـد طلبـت اإلرشـا َد يف َف ْه ِ
املع ّوقـات واملصاعـب التـي تؤ ّثـر يف قـدرة النـاس على
االمتثـال ملتط ّلبـات إبعادهـم.

َ
محافـل نظام ّيـة لالجتامعـات
وقـد أنشـأ عـدد مـن الـدول
مشـتملة على املجتمـع املد ّين .ومـن الجامعـات –كالتي يف
جنـوب أفريقيـا– مـا عدَّ ت هـذه االجتامعـات رمز ّية ،ومن
الجهـات (ومنهـا الحكومـة واملنظمات غير الحكوميـة يف
تايـوان) مـا وصفـت املشـاركة بأ ّنهـا بنّـاءة ّ
لـكل األطـراف
فوائد املشاركة
وأنهـا أعانـت على تطويـر السياسـات .ويف الوقـت
ّ
ّ
وعلى الرغـم مـن التحدّ يـات التي تكتنـف املشـاركة ،اتفق نفسـه ،أقـرت الحكومـة السـويد ّية بالخبرة املكتسـبة مـن
كل املشـاركني على وجـود فوائـد فيهـا 3.وأبـرزوا أهم ّيـة مشـاركة املجتمـع املـد ّين يف عملهـا يف سياسـات اللجـوء،
ـث وأقـ ّرت بحاجتهـا إىل ذلـك ،فأنشـأت الحكومـة السـويد ّية
ـح مجـالٍ للفـت االنتبـا ِه للمسـائل الناشـئة ول َب ْح ِ
َف ْس ِ
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حـدّ د املجتمـع املـد ّ
قـات تعـ ّوق
ين والحكومـة مع ّو ٍ
ّ
ُ
تحصـل مـن هذه
إقامـة املشـاركة بينهما وتؤثـر يف مـا ُي َّ
َ
اختلـف أساسـاً من
املشـاركة .ومـن هـذه املع ّوقـات مـا
مواقـف ومقاربـات وأسـلوب لغـويّ مسـتعمل ،مثـل
اإليديولوجـي والخطـاب القائـم على الحقوق
الخطـاب
ّ
الـذي يسـتعمله املجتمـع املـد ّ
ين ،وهـو يعـارض خطـاب
ّ
نمـق.
الحكومـة
العملي الرمـزيّ ا ُمل ّ

أخبر املجتمـع املـد ّين ّ
بـأن ِق ّلـة اإلرادة السياسـ ّية يف
وقـد
َ
ٌ
بعـدُ
موجـودٌ  ،إذ ترفـض بعض
حائـل مل يـزل
املشـاركة هـي
الـدول املشـارك َة أو إقامـة مشـارك ٍة ‘انتقائ ّيـة’ تنتقـي فيهـا
مـا تريـد أن ُت َشـا َرك فيـه ومـا ال تريـد ،مـع عـد ٍد قليـل من
َ
ودخـل
الجهـات الفاعلـة املعروفـة يف املجتمـع املـد ّين.
ُ
بعضهـا املشـارك َة مـن غير اهتمام ،أي كأنهـا
واجـب ال بـدّ
ٌ
مـن قضائـه ،فرفضـت الحكومـات نصيحـ َة املجتمـع املـدينّ
مـن غير النظـر فيهـا أو تفسير رفضهـا .ويف نطـاقٍ أوسـع،
ذكـر املجتمـع املـد ّين صعوبـ َة إجـرا ٍء مناقشـات عقالن ّيـة يف
الدفاعـي الذي
مسـائل السياسـات ،وذلـك بسـبب املوقـف
ّ
ا ّتخذتـه بعـض الحكومـات.

وأشـار ُّ
كل مـن الحكومـة واملجتمـع املـد ّ
ين إىل ّ
أن
ّ
افرتاضاتهما أثـرت يف املشـاركة بينهما ،ومـن ذلك رؤية
الطـرف اآلخـ َر كيانـا واحـداً جامـداً ،ال كيانـاً
َ
ِّ
طـرف
كل
ٍ
ً
يضـم رضوبـا مـن األفـراد واآلراء .فـكان انعـدام الثقـة
ُّ
عمومـاً عنـد كال الطرفين مع ّوقـاً للمشـاركة بينهما،
أن املجتمـع املـد ّ
إذ رأت بعـض الحكومـات ّ
خطـر
ين
ٌ
معلومـات خطـرة .وذكـرت منظمـةٌ
ٌ
محتمـل قـد ُي ْف ِشي
ٍ
غير حكوم ّيـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة أنّ
“الحكومـة محتاجـة إىل يش ٍء من الراحـة أو الضغط ليك
تجلـس إىل الطوالـة مـع املجتمـع املـد ّ
ين ،إذ يغلـب عىل
مسـؤوليها القلـق مـن تشـارك املعلومـات مـع جهـات
غير حكوم ّيـة”.

وأ ّمـا الحكومـات ،فقـد ع ّلقـت على بعض منـارصي حقوق
مقاربـات مع ّوقـ ًة وعدوان ّيـة،
اإلنسـان بأ ّنهـم اسـتعملوا
ٍ
فأتـت بخلاف املقصـود إليـه .و َذ َكـ َر املسـؤولون أنّ
واقعـي،
املجتمـع املـد ّين يتو ّق ُـع مـن املشـاركة مـا هـو غير
ّ
ومـن ذلـك َطـ ْر ُح ‘قوائـم همـوم’ عليهـم مـن دون حلـول
مقرتحـة ،وإثـارة الحـاالت الفرديـة بـدالً مـن معالجـة
ثـم َن َقـ َد بعـض املسـؤول َ
املجتمـع
ني
َ
املسـائل النظام ّيـةّ .
التدريجـي ،وانعـدام ِحنْكت ِه يف
التغير
املـد ّين لرفضـه َب ْح َث
ُّ
ّ
َ
ُ
ـع إستراتيج ّيات املشـاركة ،بحيـث ت ِّيـ ُز بين الق ْصـ ِد إىل
َو ْض ِ
الترشيعـي مـن خلال السـلطة القضائ ّيـة ومجلس
اإلصلاح
ّ
النـ ّواب ،وبين وال َق ْصـ ِد إىل تحسين التنفيـذ يف حـدود
الترشيعـات والسياسـات الراهنـة.

تفاهـم بينهما وبين
والحكومـة اليابان ّيـة مذكرتـا
ٌ
املجتمـع املـد ّ
ين ،يف سـبيل سـعيهام إىل اإلصلاح.

مع ّوقات املشاركة
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مناذج من املشـاركة النّاجعة
ٌ

وعلى الرغـم ّ
مما تقـدّ م مـن اختلاف ،ذكـر  %80مـن
أن املشـارك َة كانـت ‘ناجعـ ًة’ أو كانـت ‘ناجعةً
ني ّ
ا ُملسـتط َلع َ
تحصـل منهـا،
جـدّ اً’ بإسـهامها يف تغيير السياسـات .ومما ّ
التعديلات الترشيع ّيـة ،وإصالح السياسـات ،وإدخال مناذج
الترشيعـي
برنامج ّيـة جديـدة .وقـد اشـتمل هـذا اإلصلاح
ّ
يف مالطـا وتايـوان وتركيـا على تحديـد اسـتعامل َح ْجـ ِز
املهاجريـن ،ويف اإلكـوادور على َح ْظ ِر َح ْجـر القارصين ،ويف
ـث
تايلنـد وزامبيـا واملكسـيك واململكـة املتحـدة على َب ْح ِ
وتنفيـذ بدائـل مـن َح ْجـ ِز املهاجريـن .فـكان مـن ذلـك،
أن عُ ّينـت منـاذج مـن املشـاركة اإلبداع ّيـة والناجعـة يف ِّ
كل
َ
ودونـك ُم ّ
لخ َصهـا.
األقاليـم،
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ممثلـو املجتمـع املـد ّين الذيـن يُعـدُّ ون خبراء يف امليـدان
املحثـوث عليـه اإلسـهام فيـه .ويف الوقـت نفسـهَ ،ر َكـ َز
همهـم َر ْكـزاً مفيـداً
ُّ
كل ا ُمل ْسـتطلع َ
ني مـن املجتمـع املـد ّين ّ
يف نجـوع البدائـل املجتمع ّيـة ،مـن حيـث اختصـار الكلفـة
وح ْفظهـا ،عنـد مشـاركة
وااللتـزام ،و َدعْـم الحقـوق ِ
الحكومـة.

وكان إ ْبـرا ُز فوائـد املشـاركة وإقا َم ُـة األهـداف املشتركة
وعالقـات العمـل عنصران أساسـ ّيان مـن عنـارص املشـاركة
وح َ
ـظ هـذا مـن إنشـا ِء املحافـل النظام ّيـة
الناجعـة .و ُل ِ
باختصاصـات واضحـة ،مثـل الفريـق املشترك بين الهيئـات
ٍ
بح ْجـ ِز األطفـال يف ماليزيـا .فقـد قالـت منظمـة
املعنـي َ
ّ
املنظمـة إال أن
غير حكوم ّيـة تعمـل يف آسـيا“ :ال يسـعنَّ
ّ
َ
قيـم عالقـ ًة أوالً  ...قبـل ْ
االنتقـال إىل املسـائل
أن تسـتطيع
ـع إستراتيج ّيات املشـاركةُ ،ت َ
أشـا َر املجتمـع املـد ّين ،عنـد َو ْض ِ
َ
ً
مشـكالت
إىل ثلاث
الح ْجـ ِز ال بـدّ مـن معالجتهـا األصعـب أو األكثر تعقيـدا أو ّحتى قبل أن تضـع اقرتاحاتها
ٍ
حـول َ
وهـي:
املبـارشة بين يـدي البحـث”.

املشـكلة السياسـ ّية :يف بحـث الدينام ّيـات السياسـ ّية
الراهنـة ،ومنهـا الدوافـع الحكوم ّيـة يف َح ْجـ ِز النـاس
املعلومـات عـن
ويف مشـاركة املجتمـع املـد ّين ،وجمـع
ٍ
الح ْجـ ِز واإلفـراج أو
طبقـات السـلطة يف صالحيـة َ
صالحيـة القيـام باإلصلاح.
املشـكلة العا ّمـة :يف تقديـر الخطـاب العـا ّم واملَيـل
الح ْج ِز ،وإنشـاء إستراتيج ّيات
بالرأي العام يف اسـتعامل َ
نسـقة مـع الجهـات الفاعلـة الرئيسـة يف
ُمن َ
َـاص ٍة ُم ّ
املجتمـع املـد ّين .وكانـت املقاربـات التعاون ّيـة ذات
املسـا َرين ناجعـ ًة يف سـياقات مع ّينـة ،فقـد َر َكزت بعض
همهـا يف توسـيع املـدارك العا ّمـة ،وزيـادة
الجامعـات ّ
السـيايس ،وبعضهـا شـارك الدولـ َة مبـارش ًة يف
الضغـط
ّ
إيجـاد الحلـول.
مجموعـة مـن الخيارات
املشـكلة ال ِّت ْقن ّيـة :يف النظـر يف
ٍ
السياسـ ّية لعرضهـا على الدولـة ل ُي َ
نظـ َر أيّ االقرتاحـات
قابلـة للتطبيـق يف ِّ
ظـل القوانين والسياسـات الراهنـة ،أخيراً ،كان إلستراتيج ّيات التواصـل يف كيف ّيـة تحديـد
ً
ً
مختلفـة؟
ات
ي
وإستراتيج
ا
ـ
ي
ترشيع
تعديلا
وأ ّيهـا يقتضي
ّ ٍ
ّ
املسـائل ٌ
كثير مـن جامعـات املجتمع
شـأن عظيـم .فألقـت ٌ
املـد ّين الضـو َء على أهم ّيـة األسـاليب اللغو ّيـة التـي ق ّللـت
وسـ ِع َي بهـا إىل تحقيـق التقـارب يف
أخيراًِ ،زيـ َد يف تعزيـز إستراتيج ّيات املشـاركة باسـتعامل املوقـف
الدفاعـيُ ،
ّ
مجموعـة مـن الوسـائل .فأثبتـت تنميـة خبرة املجتمـع املصلحـة .فقـد ذكـرت منظمـة غير حكوميـة يف آسـيا
املـد ّين يف ميـدان السياسـات نجوعهـا يف زيـادة وصـول أهم ّيـ َة “اسـتعامل األسـاليب اللغو ّيـة التـي تريح مسـؤويل
جامعـات املجتمـع املـد ّين إىل صانعـي القـرار ،ويف تقويـة الحكومـة وتوقـع يف قلبهـم أ ّنهـم ميكنهـم مشـاركتك يف
أن ّ
كل الحديـث  ...مـن غير أن يُظـنّ يف ّ
عجـب ّ
أثـر املشـاركة يف تطويـر السياسـات .وال
كل كلمـة مـن كلامتهـم
َ
َ
َ
املشـاركني الحكوم ّيين ذكـروا أ ّنهـم َح ّثـوا على أن ُيسـ ِه َم الظنـون أو أن ُي َبالـغ يف فحصهـا أو أن ُيوق ُعـوا يف حـرج”.
وكانـت املقاربـات الواقع ّيـة للمشـاركة ناجع ًة أيضـاً ،ومنها
ـم األسـاليب اللغو ّية
عـرض خيـارات التنفيـذ العمل ّيـة ،و َن ْظ ِ
َ
املسـتعملة يف حقـوق اإلنسـان لضمانِ ف ْهمهـا .وأسـهمت
ا ُمل َع ُ
َشر
ادلـة بين النّقـ ِد وخيـارات التحسين البنّـاءة ،كن ْ ِ
ُسـن َِن العمـل الحسـنة والحلـول ،يف تغيري السياسـات ،مثال
توجـهُ بلجيـكا واليابـان إىل إنها ِء َح ْجـ ِز األطفال .ومن
ذلـك ُّ
اقتراح اختبـار البدائـل
الوسـائل األخـرى التـي ُأ ِفيـ َد منهـا
ُ
املجتمع ّيـة الجديـدة ،كإدارة الحـاالت 4.ووافـقَ عـددٌ مـن
الـدول على تجريـب هـذه املبـادرات ،ومـن ذلـك تجريبها
يف إرس َ
ائيـل على الناجين مـن التعذيب ،ويف املكسـيك عىل
طالبـي اللجـوء مـن األطفـال .وقالـت منظمة غير حكوم ّية
مكسـيك ّية يف هذا ّ
إن“ :أ ّو َل يش ٍء هو تعيني املشـكلة بحيث
ُي َ
ٍّ
خلى السـبيل إليجـاد حل لهـا .فذلك يعينك عىل اكتسـاب
ّ
ّ
الرشع ّيـة والثقـة يف نظـر الحكومـة ألنهـا تـرى أنـك تحاول
مسـاعدتها على إيجـاد ٍّ
حـل ،ال أ ّنـك تحـاول َف ْضحها”.
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نسـقَ املبـادرات ،وأن يكـون
هـذه املشـاركة .وينبغـي أن ُت َّ
تنسـيقها جـزءاً مـن إستراتيج ّيات ُمنَـارص ٍة تعاون ّيـ ٍة طويلـ ِة
والخـاص ،و َت ْسـتع ِم ُل
األمـدَ ،ت ْق ِصـدُ إىل املجـال العـا ّم
ّ
مقاربـات إبداع ّيـة ،واقع ّيـة ،قامئـة على إيجـاد الحلـول،
ْـم حقـوق الالجئين وطالبـي اللجـو ِء وعدميي الجنسـية
ل َدع ِ
واملهاجريـن غير الحاملين للوثائـق الرسـم ّية .فصدقـت
منظمـة مكسـيك ّية غير حكوم ّيـة حين قالت ّ
إن“ :مشـارك َة
ـدُ
الحكومـة هـي إحدى إستراتيج ّيات التغيري .و َق ْص ُمنَارصة
الحقـوق ،يف آخـر األمـر ،هـو تغيير طريقة تفكير الناس يف
املجتمـع ،ال يف الحكومـة فقـط”.

صحيـح ّ
أن إستراتيج ّيات املشـاركة أجـدت يف بعـض
ٌ
كل الوسـائلِ التـي فيهـا ناجعـةً،
السـياقات ،ولكـنْ مل تكـن ُّ
وأىت بعضهـا بخلاف املقصـود إليـه .وكثيراً مـا أفضـت
الوقـوع يف
املقاربـات الشـديدة النّقـد أو العدوان ّيـة إىل
ِ
مـأزقٍ أو إىل إنهـا ِء املشـاركة .مثـال ذلـكّ ،
أن يف إرسائيـل
وماليزيـا ،كان املسـؤولون غير مسـتجيبني لألمثلـة الدوليـة
الوطنـي .وأ ّما يف مقدونيا
التـي عدُّ وها غري موافق ٍة سـيا َقهم
ّ
الدفاعـي بعكس
الشمال ّية ،جـاءت محاولـة تبديـد املوقف
ّ
رصح مسـؤولون قائلينَ ّ
إن
النتيجـة املقصـود إليهـا حين ّ
اإلصلاح غير رضوريّ ّ ،
ألن ُسـنَ َنهُم الوطن ّيـة التـي يتّبعونهـا
ُ
ـع يف البلاد املجـاورة فكانـت غرانت ِمت ِْشل gmitchell@free-to-live.org
الح ْج ِـز قوبلـت بالتـي ت ّت َب ُ
يف َ
أفضـل منهـاُ .
أن املشـاركة أفضـت إىل مجموعة ُم ّ
وذ ِكـ َر أيضاً ّ
رش ٌح ل َن ْيلِ درجة الدكتوراه ،بجامعة س ِو ُنبن
www.swinburne.edu.au/research/urbanمـن االلتزامـات اإلصالح ّيـة ،ولكـن مل ُين ّفـذ إال بعضهـا.
أن املشـاركة ُّ
ثـم ظهـر ّ
أقـل نجوعـاً واسـتدام ًة يف أزمنـة
ّ
َ
ُ
السـيايس التـي تتم ّيز بزيـادة السياسـات املحا ِفظة،
التغيير
ّ
أو يف األوقـات التـي يزيـد فيهـا َمقـ َد ُم املهاجريـن غير
النظام ّيين .ففـي هـذه السـياقاتَ ،ظهَـ َر ّ
أن املشـاركة أكثر
نجوعـاً ْ
االجتامعـي ،كالـذي وقـع
إن هـي ُو ِص َلـت بالحـراك
ّ
الوطنـي والـدويل–ّ
يف سـنة – 2019بعـد االحتجـاج العـا ّم
ّ
مـن إبطـالِ سياسـات َف ْصـلِ ُ
س عنـد حـدود الواليـات
األ َ ِ
املتحـدة األمريكيـة.
ومهما يكـن مـن يش ٍءْ ،
الح ْجـ ِز
فـإن ُأ ِريـ َد إصلاح ترشيـع َ
وسـ َن ِنه املتّبعـة ،فلا بـدّ للمجتمـع املـدينّ
ِا ُمل ّ
ضر وسياسـا ِته ُ
ْ
همـه يف مشـاركة الحكومـة و َدعْـم
مـن أن يزيـد َركـ َز ّ

transitions/

 .1جُ ِم َعت معطياته يف :أسرتاليا ،وهونغ كونغ ،وإرسائيل ،واليابان ،ومقدونيا ،ومالوي،
وماليزيا ،واملكسيك ،والفل ّبني ،وجنوب أفريقيا ،والسويد ،وسويرسا ،وتايوان ،واململكة
املتّحدة ،والواليات املتّحدة األمريك ّية ،وزامبيا.
 .2يشري مصطلح املجتمع املد ّين يف هذا البحث إىل الجهات الفاعلة غري الحكوم ّية
وسن َِن العمل ا ُملتّبعة ،ومن هذه الجهات
التي تعمل عىل التأثري يف السياسات واألعامل ُ
املنظامت غري الحكومية ،واملنظامت املجتمع ّية ،ومنظامت حقوق اإلنسان ،والجامعات
الدين ّية ،ومراكز البحوث ،واألكادمي ُّيون ،وجامعات املنارصة ،ومزوِّدو الخدمات االجتامع ّية.
 .3استُط ِل َع  22مشاركاً ،وفيهم  12مم ّث ًال من ممثيل املجتمع املد ّين ،وسبعة مسؤول َ
ني
حكوم ّينيَ ،وثالثة ممثلني من ممثيل لجنة حقوق اإلنسان واألمم املتّحدةُ .وأ ِخ َذت
مالحظات املشاركني من اجتامعات ثالث ّية وحكوم ّية يف  10دول.
Sampson R C, Chew V, Mitchell G and Bowring L (2015) There Are .4
Alternatives: A Handbook for Preventing Unnecessary Detention (revised
edition), International Detention Coalition, Melbourne.
الح ْج ِز الذي ال رضور َة إليه)
(البدائل موجودة :دليل َمن ِْع َ
bit.ly/IDC-Alternatives-2015

إعالن قرطاجنة؟ َت ْط ُ
تعريف الالجئ َ
وس ِع عىل الفنزويل ّيني يف أمريكا
بيق
ُر ُ
ِ
وح ِ
ني ا ُمل ّ
الالتينية
َس ِسيل بلون وإزا ِبل ِب ْرغانزا و ُلويسا ِف ِلني فراير

أدرجت دول أمريكا الالتينية عموماً
َ
املوس َع لالجئني يف ُأ ُطر اللجوء الوطنية فيها ،وعىل
‘تعريف قرطاجنة’ َّ
فعل لتطبيق هذا التعريف -وما ينشأ عنه من حامي ٍة -عىل
الرغم من ذلك ،يجب عىل هذه الدول مز ْيدُ ٍ
املهجرين الفنزويل ّيني.
َّ
أدَّت األَ ْزمة السياس ّية واالقتصاد ّية واإلنسان ّية يف فنزويال إىل حال ٍة املليون إنسانٍ ( )3.7من أصل أربعة ماليني ونصف مليون إنسانٍ
هي من أوسع حاالت التَّهجري نطاقاً يف أيامنا هذه .إذ ُتض ّي ُف ( )4.5تركوا فنزويال منذ عام  ،2015و ُيقدَّر أن عدد الفنزويل ّيني
1
املهجرين يف العامل عا َم  2020قد يبلغ  8ماليني أو يزيدون.
أمريكا الالتينية والكاريبي نحواً من ثالثة ماليني وسبعة أعشار
َّ
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ويف أوائل عام  ،2020بلغ رسم ّياً عدد الفنزويل ّيني الذين ُتض ّيفهم
الع ْش (،)1.63
كولومبيا مليوناً وثالثة أخامس املليون وثالثة أعشار ُ
ً
ويف بريو  864ألفاً ،ويف اإلكوادور  385ألفاً ،ويف شييل  372ألفا .ويف
العامل ك ّله ،بلغ طالبوا اللجوء الفنزويل ّيون  770ألفاً إال قلي ًال 2.وأعظم
أعداد الطلب وردت عىل بريو (إذ يف أ َّول شهر يناير/كانون الثاين من
طلبات َ 395
طلب غري
عام  2020بلغ عدد ما ورد عليها من
ٍ
ألف ٍ
مبتوت فيه) ،ثم عىل الربازيل (فبلغ يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين من
ٍ
طلبات َ 130
مبتوت فيه)،
طلب غري
عام  2019ما ورد عليها من
ٍ
ٍ
ألف ٍ
وورد عىل غريهام من البالد يف املنطقة طلبات إال أ ّنها ّ
أقل بكثري
ُّ
من هذه األعداد 3.عىل أنه إن ِق ْي َس عدد طلبات اللجوء الكيل إىل
فس هذا -بعض
َقدْر ّ
املهجرين الفنزويل ّيني ،ظهر ّأن عددها يسري .و ُي َّ ُ
ُ
التّفس ِري -بربامج مخصوصة اسمها برامج اإلقامة ،ت ِتيحها للفنزويل ّيني
ِع َّد ُة بالد ،أ ّولها كولومبيا ،حيث مل ْمي ِض شهر أكتوبر/ترشين األول من
عام  2019إال وقد ّ
نظمت ُم َقا َم  640ألف فنزوي ّ
يل عندها .و ُتس ِه ُم
عوامل أخرى يف ِق ّلة عدد طلبات اللجوء بالقياس إىل غريها ،ومنها
ْأن ليس لكث ٍري من الفنزويل ّيني معرفة بتعريفات الالجئني اإلقليم ّية،
أو أنهم يكرهون تقييد حر ّية تن ُّقلهم -وهو ٌ
عاقبة ممكنة ملَنْ ُيط َلق
عليه صفة طالب اللجوء -ليك ال ينقطعوا عن زيارة أقاربهم يف
فنزويال .ومع ذلك ،زادت طلبات لجوء الفنزويل ّيني ّ
باطراد ،حتّى
ات يف ِّ
كل عام منذ عام  .2015هذا
تكاد تتضاعف عاملياً ثالث م ّر ٍ
من وج ٍه ،ومن وجه آخر ،ما تزال معدّالت االعرتاف بالالجئني ج ّد
هابطة؛ فبني عام  2014وعام  ،2018كان عدد الطلبات التي قبلتها
بريو  629طلباً فقط ،والتي رفضتها  739طلباً فقط ،وع ّلقت 227
َ
ألف طلب و 325طلباً يف آخر عام  4.2018وقبلت املكسيك إذ ذاك
ً
ً
طلب و 845طلبا ،وأما
طلب و 415طلبا من أصل  10آالف ٍ
 4آالف ٍ
كولومبيا فقبلت  79طلباً فقط ،وأما الربازيل فلم تقبل إال  22طلباً.
عىل ّأن من عالمات األمل ّأن الربازيل قبلت أكرث من َ 37
طلب
ألف ٍ
فنزوي ّ
يل بني شهر ديسمرب/كانون األول عام  2019وشهر يناير/كانون
ً
الثاين عام  ،2020فط ّبقت إذا تعريف قرطاجنة.
وملّا كانت الزيادة ّ
مطرد ًة يف طلبات اللجوء الفنزويل ّية يف أمريكا
َ
ً
ً
الالتينية –التي بلغت مبلغا عظيام يف بعض البالد ك ِبريو والربازيل–
وكان الهبوط عا ّماً يف معدّالت االعرتاف بها يف دول املنطقة ،كان
املهم إنعام النظر ملعرفة اإلجابة عن السؤال اآليت :هل ينطبق
من ّ
وسع يف إعالن قرطاجنة عىل حالة تهجري
تعريف الالجئني ا ُمل ّ
ٌ
امتحان من أوائل
الفنزويل ّيني؟ فمن هنا ّأن األزمة الفنزويل ّية هي
االمتحانات الشديدة األهم ّية التي تجري عىل تطبيق تعريف
وسع يف املنطقة.
الالجئني ا ُمل َّ

قرطاجنة واللوائح الوطن ّية

اع ُت ِم َد إعالن قرطاجنة يف عام  ،1984وجاء فيه عىل لسان الدول
املعتمدة حينئ ٍذ أن“ :تعريف الالجئ أو مفهومه الذي يوىص
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باستعامله يف املنطقة ،يشتمل فيام يشتمل عليه -إضاف ًة إىل احتواءه
عىل عنارص ا ّتفاقية عام  1951وبروتوكول عام  -1967عىل الالجئني
الذين ف ّروا من بلدهم ألن حياتهم أو سالمتهم أو حر ّيتهم ُمهدّد ٌة
بالعنْف املع ّمم ،أو العدوان األجنبي ،أو النزاع الداخ ّ
يل ،أو االنتهاك
ُ
ُ
الجسيم لحقوق اإلنسان ،أو غري ذلك من الظروف التي تش ّوش
ً 5
النّظام العا ّم تشويشاً شديدا”.
وإعالن قرطاجنة ٌّ
إقليمي غري ملزم ،فال ُيل ِغي تعريف
صك
ّ
ّ
ّ
مهُ
وسع
صفة الالجئ ا ُمل ْصطلح عليه وال يحل محله ،إمنا ُي ّ
تم ف ُي ِّ
حامية األفراد ُم ِضيفاً إىل ُأ ُس ِسها ُأ ُسساً مرتبطة ببالدهم أو
وسع من رؤي ٍة
مبناطقهم األصل ّية .فينطلق هذا التعريف ا ُمل ّ
ُ
جمع ّية ُتح ّل ُل حال البلد األص ّ
يل ،وأما التعريف امل ْصطلح عليه
همه يف تحليل ِّ
كل حالة من حاالت االضطهاد الفردي
فريكز ّ
عىل ِحدَتها.
وعىل الرغم من ّ
أن اإلعالن غري ملزم ،أدرجت أكرث بالد أمريكا
الالتينية (ما عدا كوبا ،و َبنَام ،والجمهورية الدومينيك ّية،
وجمهورية ترينيداد وتوباغو ،وفنزويال) ك ًّال من التعريف
وسع
املصطلح عليه يف اتفاقية عام  1951والتعريف ا ُمل ّ
يف إعالن قرطاجنة (إ ّما تا ّماً غري منقوص وإ ّما ُمعدّ الً بعض
التعديل) أدرجتهام معاً يف ُأ ُطر اللجوء عندها .وهذا اإلدراج
ٌ
َ
ضمني عىل ّ
الداخ َل
التعريف
أن الدول ح ّولت هذا
دليل
ِ
ّ
مفهوم ُمل ِزم .فحدا ذلك املفوضيةَ
تحت ‘قانونٍ غري ُمل ِزم’ إىل
ٍ
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل وصف أمريكا
الالتينية باملستق ّرة الجديدة عىل عرش حامية الالجئني يف
خاص
العامل ،حتى إنها فاقت أوروبا يف كونها منوذجاً لترشيع ّ
تفجر
قائم (وإن كان ذلك قبل ُّ
بالالجئني ،عىل ُحقوقِ اإلنسانِ ٌ
6
أزمة التَّهجري الفنزويل ّية).
وقد أ ّكدت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
يف مذكرة توجيهية أصدرتها يف مايو/أيار  ،2019أ ّنه ينبغي
7
وسع عىل ُج ِّل طالبي اللجوء الفنزوي ّليني.
تطبيق التعريف ا ُمل ّ
املعمم”“ ،واالنتهاك الجسيم
وقد ُيزع َُم أن تفسري “العنف
ّ
ٌ
مختلف ،وهذا
لحقوق اإلنسان”“ ،وتشويش النّظام العا ّم”
ثم يع ّوق االعرتاف بتطبيق التعريف ا ُملنْطلق من قاعدة
من ّ
ّ
عمل قرطاجنة .عىل ّ
املنظمت
أن األمم املتحدة وغريها من
بحاالت تقع يف فنزويال ،من تهديد النّظام العا ّم،
ندّ دت
ٍ
والعنف العا ّم ،وانتهاك حقوق اإلنسان .فعىل سبيل املثال،
جاء يف تقري ٍر صادر عن مفوضية األمم املتحدة السامية
لحقوق اإلنسان يف يوليو/متوز ّ ،2018
أن يف فنزويال انتهاكات
للحقّ يف الرعاية الصح ّية ،واالحتكام إىل القضاء ،والحصول
التعسفي،
عىل الغذاء ،وحر ّية الرأي والتعبري ،واالعتقال
ُّ
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التجمع قرطاجنة ،وبإذهاب عرشات السنني من التقدُّ م يف طريق
والتعذيب ،واالختفاء القرسي ،وانتهاك حر ّية
ّ
السلمي أيضاً 8.وأصدرت منظمة الدول األمريكية ولجنة الحامية هبا ًء.
ّ
الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ،بني عا َمي  2013و،2019
رث من  60بالغاً يف أوضاع فنزويال السياسية واالجتامعية َس ِسيل بلون cblouin@pucp.edu.pe
أك َ
ّ
ّ
ٌ
باحثة ،يف معهد الدّميقراطية وحقوق اإلنسان ،وبروفيسور ٌة يف
واإلنسان ّية ،وأشارتا يف عدّ ٍة من تلك البالغات ،إىل انتهاكات
كل ّية القانون ،بالجامعة الباباو ّية الكا ُثوليك ّية يف بريو
يف حقوق اإلنسان خطريةُ .
ومثل ذلكّ ،
نفسها
أن دول املنطقة
)(Pontificia Universidad Católica del Perú
َ
ندّ دت بحالِ فنزويال ،من خالل إعالن فريق لِيام أو ن ْح ِوهhttp://idehpucp.pucp.edu.pe .
ض بلدٌ يف تطبيق
وعىل الرغم من الترصيح
السيايس ،مل َ ْي ِ
ّ
ّ
التعريف ا ُمل ّ
وسع عىل طالبي اللجوء الفنزويل ّيي الجنس ّية ،إال إزا ِبل ِب ْرغانزا isabel.berganza@uarm.pe
رئيس جامع ٍة يف الشؤون األكادمي ّية ،بجامعة أنطونيو
املكسيك والربازيل .ويف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2019أعلنت نائ َب ُة ِ
كولومبيا أ َّنها تنظر يف تطبيق التعريف ،غري أنها أنفذت بدالً رويزدي مونتويا ،يف بريو
منه يف يناير/كانون الثاين  2020تدابري جديدة لتنظيم شؤون )(Universidad Antonio Ruiz de Montoya
الهجرة.
www.uarm.edu.pe

العوامل املؤ ّثرة

ُلويسا ِف ِلني فراير lf.freierd@up.edu.pe

ٌ
نقرتح هاهنا ثالثة أسباب مؤ ّثرة يف هذا التناقض الذي بني
باحثة وبروفيسور ٌة ،يف القسم األكادميي للعلوم االجتامع ّية
باس ِفكو ،يف مدينة ليام يف بريو
ل
د
بجامعة
ة،
ي
والسياس
اعرتاف
تندي ٍد بانتهاك حقوق اإلنسان يف فنزويال وبني عدم
ِ ِ
ٍ
ّ
بالالجئني َو ْفقَ إعالن قرطاجنة .األولّ :
أن يف الخربة والقدرة (Universidad del Pacífico) www.up.edu.pe
ً
ً
التقن ّية نقصا عريضا .فخربة قبول املهاجرين والالجئني يف ٌ .1
صحفي من منظمة الدول األمريكية ،يف  28يونيو/حزيران .2019
بالغ
ّ
البالد الرئيسة يف تضييفها للمهاجرين الفنزويل ّيني ،هي إ ّما bit.ly/OEA-280619
أن يف قوانينها Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela .2
قليلة أو ليس منها يف هذه البالد يشء .ومع ّ
ني ُقننَت إحساناً إىل طالبي اللجوء واملهاجرين ،مل ُتضطر https://r4v.info/es/situations/platform
قوان َ ّ
ّ UNHCR Operational Portal Refugee Situations: Venezuela Situation .3
ّ
قط إىل تطبيقها عىل عد ٍد عظيم من الناس.
(بوابة البيانات التشغيلية وحاالت الالجئني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
والثاينّ :
أن تطبيق تعريف الالجئني يف إعالن قرطاجنة يعني
َ
جم من الناس الجئنيَ ،وال س ّيام يف الحالة
االعرتاف بعد ٍد ّ
الب ُري ِو ّية ،وفت َْح باب الحامية االجتامعية لهم عىل مرصاعيه،
ومن ذلك الرعاية الصح ّية .ومن املحت َمل أن تكون ُ
الك ْلفة
املال ّية لتطبيقه يف بال ٍد سوق العمل فيها غري رسم ّية يف األكرث،
َداعُ ،ك ْلف ًة غال َية.
ونظام الرعاية االجتامعية فيها ُمت ٍ
والثالثُ :م ْر ٌ
تبط بالسبب السابق ،وهو الخشية من أن تكون
ُّ
ً
‘عوامل الجذب’ مدعاة ألكرث ما كان قط من الفنزويل ّيني،
فيزداد الثقل عىل
الخدمات العا ّمة ا ُملث َق ُلة أص ًال ،وأيضاً يزدادُ
ِ
وربا ُم ّكنَت القوى السياس ّية املتط ّرفة ّ
اب
مم
رُهَ ُ
األجانبّ ،9
ِ
ُتريد.
فإذا ُن ِظ َر يف هذه الهموم املحل ّيةُ ،و ِج َد ّ
أن ا ّتخا َذ دول أمريكا
الالتينية ،قـراراً مشرتكاً يف تطبيق تعريف قرطاجنة عىل
الفنزويل ّيني ،تطبيقاً ظاهراً ،لَ ُيع ّز ُز حامية الالجئني يف املنطقة
كثرياً .وإذا مل تربح البالد تعرتض عىل تطبيق التعريف ،فهي
ال تجازف بإيهان قانونها الداخ ّ
يل فقط ،،بل وبانتزاع روح

الالجئني :الحالة الفنزويل ّية) https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit
http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers .4
bit.ly/Cartagena-Declaration .5
Freier L F (2015) ‘A liberal paradigm shift? A Critical Appraisal of 65 .6
Recent Trends in Latin American asylum legislation’ in Gauci J-P, Giuffré
M and Tsourdi E (Eds) Exploring the Boundaries of Refugee Law: Current
Protection Challenges. Brill–Nijhoff.
تقويم نقديّ لالتّجاهات الحديثة يف
(أح ّقاً هو تح ُّو ٌل يف طريقة التفكري أو العمل لِربا ٌّيل؟
ٌ
ترشيع الالجئني بأمريكا الالتينية).
bit.ly/UNHCR-Guidance-Note-Venez .7
ACNUDH (2018) ‘Violaciones de los derechos humanos en la .8
República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no
parece tener fin’ https://goo.gl/JRgKZr
Freier L F and Parent N ‘A Turning Tide? Venezuelan Displacement .9
and Migration Governance in Peru’, MPC Blog, 11 December 2019
(هل اعتدلت الحال؟ إدارة وضع التَّهجري والهجرة الفنزوي ّ
يل يف بريو)
bit.ly/Freier-Parent-2019

من شا َء االستزاد َة من استجابات التَّهجري يف أمريكا
الالتين ّية ،فلينظر عد َد نرشة الهجرة القرسية الذي صدر
يف أكتوبر/ترشين األول  2017تحت عنوان ‘منطقة
رف للحامية’.
أمريكا الالتين ّية والبحر الكاريبي :بناء عُ ٍ
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منص ًة تحت اسم إعادة التفكري بالالجئني يف سنة  ،2019فجعل بها فسح ًة للمناقشة الدائرة
أطلقَ مركز دراسات الالجئني ّ
والسنن املتّبعة يف العمل عىل شؤونهم ،والدراسات
حول البحوث يف عدد من املواضيع التي لها صلة بسياسات الالجئنيُّ ،
الدائرة حولهم .و ُي ْس ِه ُم كث ٌري مؤ ّلفي املقاالت القصرية املنشورة إىل يومنا هذا يف إدارة املناقشة حول ما هو رضوريٌّ إصالحه يف نظام
العاملي ،و ُي ْل ِقي غريهم الضو َء عىل النظر ّيات واملواضيع التي مل ُتد َرس ب َق ْد ٍر تحصل معه الكفاية ،ويعيدون النظر لريوا كيف
الالجئني
ّ
ناس ُب
وصحيح أ ّننا ال نطلب عموماً إال
تخصص دراسات الالجئني يف مسائل التَّهجري املعارص.
ٍ
يسهم ُّ
مقاالت ،ولكنْ إن رأيت ّأن بحثك ُي ِ
ٌ
ِنصة وبأسلوب كتابة املقاالت املنشورة فيها ،ثم أن تتّصل بإيڨان إيستون-كاالبريا ،وهي محرر ٌة يف
املنصة ،نرجو أن َت ْستأ ِن َس بامل ّ
غرض ّ
منصة إعادة التفكري بالالجئني ،من طريق evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk
ّ

الزمالء الزائرون يف مركز دراسات الالجئني

مفتوح ملن يبحث يف وجــوه الهجرة القرسية من ّطــاب درجــة الدكتوراه،
باب الزمالء الزائرين يف مركز دراســات الالجئني
ٌ
ّ
ِّ
ّ
ُ
َّ
برنامج
ء
ا
ر
إج
منه
ع
ق
و
ت
ي
و
ة،
ي
أكادمي
ت
ا
جهة
لكل
عي
ي
و
املحرتفني.
ني
والباحثني يف ما بعد درجة الدكتوراه ،واألكادمي ّي
صالٍ
زميلٍ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
ٍ
بحث ُيدي ُرهام بنفسه .ومن شا َء مزيداً من التفاصيلّ ،
واالطالعَ عىل ما َش ِه َد به زمالء سابقني ،نرجو أن ينظر
معي يف دراس ٍة أو ٍ
َّ ٍ

www.rsc.ox.ac.uk/study/visiting-fellowships

اتٍّ ،
وبث صو ّ
يت ( ُب ْد َكاست) فل َين ُْظر .www.rsc.ox.ac.uk
مشاريع بحث ّية،
ومن شا َء مزيداً من تفاصيلِ ما ملركز دراسات الالجئني من
وأحداث مقبلة ،ونرش ٍ
ٍ
َ

سلسلة ُخالصَ ة البحوث
َ
س املنال.
ي
ق
َس
ن
ب
البحوث
ة
خالص
تعرض هذه السلسلة
َ ٍ َِِ
وآخر مواضيع السلسلة هي:
تجنُّب صفة الالجئ زبدائل اللجوء • َس ْب االفرتاضات
ورا َء العودة ‘الطوع ّية’ من شاميل أفريقيا • هجرة البقاء
الفنزويل ّية من حيث هي فرصة تنمية • منوذج االعتامد
عىل النفس يف أوغندا • الالجئون السور ُّيون ا ُمل َعا ُد
توطينهم يف أكسفورد • طاقة الالجئني • الالجئون ُم َو ِّفرو
حامية وإعانة • َر ْف ُع ‘تهريب املعونة اإلنسان ّية’ من قامئة
الجرائم
َت ِجدُ

السلس َة يف www.rsc.ox.ac.uk/publications

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت
التي ينتمون إليها.
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