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رين وُترّحب بهم. ويف املقاالت العرشين، الدائرة حول   املُدُن والبلداُت اليوَم ُمتصّدرٌة األمكنَة التي تقَبُل الّناَس املهجَّ

ُمها هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية بني يديِه، ُيَناقُش راسمو السياسة، واملزاولوَن،  امُلُدِن والَبْلَدات، التي ُيقدِّ

والباحثون، وممثلو املدن واألحالف التي َتْرُكُز هّمها يف شؤون املدن، واملهّجرون أنفسهم، كلُّ هؤالء، يناقشون التحّديات 

الواقعة عىل سلطات الَحرَض وُشَكاِئها وعىل طالبي اللجوء. 

فَيسرُبُ عدٌد من الَكَتبِة طرقاً جديدة للعمل يف األماكن الحرضّية –ومن ذلك املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، 

وإقامُة املشارَكاِت بني أصحاب املصلحة املعنّيني املتعّددين، والتعاُوُن بني املدن– وُيورُِد غريُهم ما عندهم من َفْهٍم عميٍق 

ريَن واملجتمعات  ُمْحكم وخواطَر َتْحِفُز املرَء عىل َقْدِح زِناد ِفكره، استقوها من االستجابات املحلّية، ومنظورات املهجَّ

املحلّية التي ُتضّيُفهم. وُينِعُم َكَتَبٌة آخرون النظَر لرَيَوا كيف ميكن تطبيق سنن إدارة املخّيامت عىل األماكن الحرضّية؟ 

ُز التحاُوُر املجتمعّي  ى ُقدرَُة البلدّيات وُيعزَّ مود بتحسني التواصل وتشارُك املعلومات؟ وكيف ُتقوَّ وكيف ُيَشدُّ أزُر الصُّ

لتحسني الحامية يف األحياء الشديدة الخطر؟ وَيْستخِلُص هذا العَدُد أيضاً دروساً عملّية، ُتِفيُد يف إنجاِح األعامِل امُلَناخّية 

رين  الشاملة، وامُلفاوضِة يف السلطة امُلتناَزِع فيها، والحثِّ عىل التخطيط الحرضّي الذي يراعي حاجات كلٍّ من املهجَّ

واملجتمعات التي ُتضيُِّفهم.

يطيب لنا أن َنْشُكَر ِجف كرِْسب )من جامعة أكسفورد(، وتشارلز ِسْمبُسن )من جامعة تفتس(، ومارسَيا فريا إسِبنوسا 
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هاِبلد الخريّية، وِوزارَة الخارجّية االتحادّية السويرسّية، ومرشوَع الالجئني يف املدن )Refugees in Towns( الذي َيْتَبُع 

جامعَة تفتس، وذلك عىل ما جادت بِه هذه الجهات من َدْعٍم مايلٍّ لهذا العدد خصوصاً.
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َمْن ُيْستمُع إىل صوته من خالل نرشة الهجرة القرسية؟
اً عن  هَد إلدراج رضوب كثرية ومختلفة من األصوات يف نرشة الهجرة القرسية لُنعنَي عىل أْن يكون َوْضُع السياسية والربامج ُمعربِّ إنَّا لَنْبذُل الجُّ

صني عىل الكتابة يف ما تعلَّموه يف عملهم، فيتعلَُّم اآلخرون منهم.  رين وما عندهم من رأٍي وَفْهم. ثم إنَّا نحضُّ املزاولني املتخصِّ تجارب املهجَّ

رين. فلعلَّك: هذه هي األصوات التي يجب أن ُيْستمَع إليها، للتأثري يف جداول األعامل العاملية التي ُتحِدُث أثراً يف َعْيِش املهجَّ

ر يف أن تجد فيام تعلَّمته أو َخرِبْته ما يستفيد منه ُقرَّاَء نرشة الهجرة القرسية فائدًة جليلًة تفكِّ  •

َع نطاق تأثريك  صني، فذلك ميكن أن ُيوسِّ ر يف التأليف امُلشرَتَك... أو ‘التَّزاُمل’ مع آخرين من جهات فاعلٍة محليَّة أو مامرسني متخصِّ •  تفكِّ

ويبني ثقتك بكتابتك

•  تنُظُر اإلرشادات العامة للمؤلفني عندنا يف www.fmreview.org/ar/writing-fmr وُترِسُل إلينا ما عندك من 

اقرتاحاٍت للمقاالت – وسندُّ عليَك بالتعليق واملشورة

لنرشة الهجرة القرسية قرَّاء َكِثرُيو العَدِد ُمختلُفوَن. فإن كتْبَت، فسيقَرُؤون.

 صورة الغالف األمامّي:
َمْنظُر كاُبَل من عٍل، يف أفغانستان.

املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني/ِجم ُهوِيلربُك
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تقديم: آَن للُمُدِن أن تصرَي َمْرَكَز الهمِّ يف شأن الهجرة القرسية
مارِفن ِرْيس

إيّن -رئيَس بلدّية إبرِسُتَل )وهي إحدى املدن امُلجريَة يف اململكة املّتحدة(– مرسوٌر برؤية هذا العدد من 
ريَن وحاميتهم. نرشة الهجرة القرسية َيْسرُبُ َدْوَر املدن والبلدات الذي هو ُعْمدٌة يف استقباِل امُلهجَّ

طاملــا كان يف انقضــاِء عقــٍد مــن الزمــن، وطلــوِع عقــٍد جديــد، 
فرصــٌة جّيــدة لنقــف قليــاًل ونراجــع عقولنــا، يف تقديــِر 
ــار  ــرشات األخب ــوُق ن ــي َتُس ــات الت ــن االّتجاه ــَق م ــا َعُم م
ــى  ــام م ــا في ــإن نظرن ــر. ف ــكُّ تق ــي ال تنف ــا الت ودوراِته
ــا  ــوح لن ــا يل ــرز م ــن أب ــإّن م ــرية، ف ــنني األخ ــرش س ــن الع م
ــُد، عــن  مــن ســامتها، هــو َعْجــُز الحكومــات الوطنيــة املتزاِي
ــة  ــة العاجل ــة اقتضــاًء للعناي ــّد املســائل الخالفّي ــة أش معالج
يف عرنــا هــذا. فتحديــاٌت يف تغــريُّ امُلَنــاخ، وتحّديــاٌت يف 
ــات املســتحدثة  ــني وســائِط التواصــل االجتامعــّي والتِّقان تقن
وتقعيِدهــا. والظاهــر أّن مــا يف املســتوى الوطنــّي مــن حلــوَل، 
مــا كانــت قــّط أبعــد منهــا اليــوَم عــن أن تكــون الغلبــة لهــا 
ــُز  ــا. وليــس يّتضــُح هــذا العْج يف التحّديــات التــي تقــع علين
يف يشٍء مثــلَ اّتضاحــِه يف مســألة الهجــرة القرسيــة، فإخفــاق 
الحكومــات الوطنّيــة حاصــٌل يف كلِّ مرحلــٍة مــن مراحــل 
معالجــِة العوامــل التــي تدفــع النــاس إىل الفــرار، وإعانِتهــم 
وهــم يف طريقهــم إىل املــالذ، وتهيئــِة أماكــَن آمنــٍة لهــم 
ــي  ــىل أنن ــاً. ع ــاً وإكرام ــا َترْحاب ــا ويجــدون فيه ــون إليه ينته
ــُه، أنَّ  ت ــه ُعدَّ ــدُّ ل ــد وُنِع ــٍد جدي ــُع إىل عق ــن نتطّل أرى، ونح
لألمــِل موضعــاً، نجــده يف تزايــٍد حاصــل يف قــدرة املــدن 
وتأثريهــا، فبهــذا التزايــد تســتطيع املــُدُن أن تجعــَل مــن 

ــاً لخــري اإلنســان.  ــمَّ ُحّب ــدَل وأع ــاً أع ــا عامل عالَمن

فاملــُدُن ُمتصــّدرٌة األمكنــَة التــي تســتوِعُب وُتْدِمــُج فيهــا 
النــاَس املقســورين عــىل الِفــرار عــن ديارهــم. ومــع أّن 
ــا، وأّن هــذا  ــق بدّقته ــٌر إىل إحصــاءاٍت يوث ــَر ُمْفتِق هــذا األم
ــاً أّن  ــِه عموم ــرِّ بصّحت ــن امُلَق ــاّلً، فم ــنَي َب ــد الط ــاَر يزي االفتق
ــوَم يف املناطــق  ــي العــامل هــم الي الســواد األعظــم مــن الجئ
الحرضيــة، وأّن َدْوَر املــدن يّتســع يف إيــواِء َمــن ُهّجــَر يف 
ــكايّن يف  ــو الس ــّدالت النم ُ أّن مع ــنيِّ ــذا ُيب ــده. وه ــل بل داخ
ــرية  ــادة الكث ــق الزي ــذٌة يف طري ــأرسه آخ ــامل ب ــرض يف الع الح
ــدد  ــل ع ــع أن يص ــن املتوق ــى إّن م ــادة، حت ــري الع ــىل غ ع
ســاكني الحــرض يف عــام 2050 إىل ســّتة مليــارات وثالثــة 
أعشــار املليــار )6.3(. ويف هــذا املقــاِم أقــول إّن مدينتنــا 
إْبرِســُتل باململكــة املتحــدة هــي إحــدى املــدن امُلجــريَة 
 City( ــة ــريَة الخريّي ــة امُلج ــَة املدين ــع مؤّسس ــَر- تتب -وال َفْخ
ــن  ــٌل م ــد أص ــادٍم جدي ــاَج كلِّ ق of Sanctuary(، وإّن إدَم

أصــول رِْســِم السياســة عندنــا. إذ نــرى الالجئــنَي مجلبــًة 
ــة  ــف غاي ــم، وال تق ــعى إىل َدعمه ــا، ونس ــري إىل مدينتن للخ
ــد صــالح أمرهــم، ولكــْن تصــل إىل أن يســتطيعوا  ســعينا عن
ــّكَل  ــد ش ــاً. ولق ــُتِليِّني جميع ــش اإلْبرِس ــاد َعْي ــهاَم يف إرغ اإلس
ــا.  ــّكان عاملن ــه س ــذي علي ــُع ال ــذه الواِق ــا ه ــَة تفكرين طريق
َفأِلهــِل إبرِْســُتَل –َمــن َقــُدَم منهــم وَمــن حــدث– أفــَراُد أرٍس 
ــون باألوضــاع  ــِم، شقــه وغربــه، أي أننــا معنّي يف مــدن العالَ

ــا.  ــدن وُأَمُمَه ــذه امل ــا ه ــي عليه الت

ــا مبنقطعــة الّنظــري يف  ــاً أْن ليســت مدينتن ــم يقين ونحــن نعل
ــاال وســاوباولو  ــاّمن وكامب ــذه ع ــج. فه ســعيها إىل هــذا املنه
ــاً إىل جعــل  ــُد طرق ــدٍن، تراهــا َتِج ــادَة م ــاً وق ــا، مدن وجاكرت
إدمــاج الالجئــني فيهــا حّقــاً. وهــي عــىل مــا تبذلــه مــن جهــٍد 
ُمْســتحّقٌة الثنــاَء، وجديــرٌة أن ُينَعــَم النظــر يف ُطُرِقهــا، حّتــى 
ر ِطْبقــاً الحســَن  نعلــم منهــا مــا ينفــع، ونســعى إىل أْن نكــرِّ

مــن أعاملهــا وُســنِنَها. 

ــاَن  ــل َجَري ــا يف العقــد املقب ــا فيــام أعتقــد إذا َقَرن عــىل أنن
االبتــكار والتشــارك عــىل املــدن فقــط، فســوف تفوتنــا فرصــة 
عظيمــة. وإىل كلِّ مــا ذكــرت مــن عمــٍل، نحتــاج إىل أن نرفــع 
ــلَّطِة  ــة امُلس ــات العاملّي ــا، يف اآللّي ــد تأثريه ــدن ونزي ــأن امل ش

ــل النــاس، وامُلمّكنــِة إّياهــا.  عــىل حرّيــة تنقُّ

َواء يكٌة بالسَّ املُدُن َشِ
ــدأ.  ــد ب ــك ق ــَد يف ذل ــا الجه ــأّن َبْذلَن ــارُّ ف ــرَبُ الس ــا الخ وأّم
ــني يف  ــني العامليَّ ــول االّتفاَق ــي دارت ح ــات الت ــي املفاوض فف
الهجــرة ويف الالجئــني، كان مــن ُحْســن حّظــي أن عملــت مــع 
عــدٍد مــن املــدن عــىل أن نحــاول جميعــاً التأثــري يف هذيــن 
ــش  ــالن ُمّراك ــك إع ــن ذل ــل م ــَمني. فتحّص ــني الحاس االّتفاَق
الصــادر عــن رؤســاء البلدّيــات تحــت عنــوان ‘يف عمــل 
ــَن  املــدن يــداً بيــٍد لَخــرْي املهاجريــن والالجئــني’ 1، الــذي ُأعِل
يف املؤتــر الحكومــّي الــدويّل العتــامد االّتفــاق العاملــّي بشــأن 
الهجــرة، ويف اجتــامع الجمعّيــة العامــة لألمــم املتحــدة الــذي 
ــه االّتفــاق العاملــّي بشــأن الالجئــني. ويــورد هــذا  ــَد في اعُتِم
ــا  ــون له ــا إىل أن يك ــدن، ويدعوه ــِه امل ــزم ب ــا تلت ــالن م اإلع

ــام.  ــني وتقوميه ــذ االّتفاَق ــادٌّ يف تنفي ــأٌن ج ش
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ويتابــع اليــوَم مجلــُس رؤَســاِء البلدّيــات املعنــيُّ 
ــس  ــذا املجل ــا، وه ــوَد ويزيده ــك الجه ــرة تل بالهج
ــى  ــدن، حّت ــم امل ــا لَدْع ــَد إليه ــدة ُعِم ــادرٌة جدي مب
ــٌط  ــّي. وإين مغتب ــتوى العامل ــا يف املس ــع تأثريه يّتس
بكــوين عضــواً مــن أعضــاء لجنــة القيــادة يف املجلس، 
مــع رؤَســاِء بلدّيــاٍت مــن شق العــامل وغربــه، وإّنــا 
ــق  ــاً يف الطري م ــِدَث تقدُّ ــىل أن ُنح ــاً ع ــون مع عازم
ــُس  َ أخــرياً مجل ــنيِّ ــد ُع إىل توســيع دور املــدن.2 ولق
اللجنــة  يف  بالهجــرة،  املعنــيُّ  البلدّيــات  رؤســاء 
ــدد  ــتئامين املتع ــرة االس ــدوق الهج ــة لصن الّتوجيهي
الــرشكاء الــذي يتبــع األمــم املتحــدة، وهــذا التعيــني 
دليــٌل عــىل أّن هــذه الجهــود قــد بــدأت تــؤيت ُأُكَلها. 
ولكــْن ال شــّك أن مــا ينبغــي فعلــه فــوق ذلــك 
ــٌد،  ــات عدي ــن العقب ــده م ــي تعبي ــا ينبغ ــرٌي، وم كث
هــذا إذا أردنــا أن نــرى الحوكمــَة العاملّيــة يف حلقــٍة 
تكرارّيــة جديــدة، ُتْجَعــُل فيهــا املــدن وشــبكات 
ــَواء.  ــة عــىل السَّ ــات الوطنّي ــًة للحكوم يك ــدن َشِ امل

ولذلــك أرى أّن هــذا العــدد مــن نــرشة الهجــرة 
ــِه. فهــو يكشــف اّتســاع  ــة جــاَء مليقــات الحاجــة إلي القرسي
ــة، ويعــرض الطــرق التــي تســعى  ــياقات الَحرَضّي مجــال السِّ
ــا  ــا عليه ــة م ــامل إىل تأدي ــن الع ــرٍف م ــدن يف كل ط ــا امل به
إلدمــاج القادمــني الجــدد فيهــا. ويلقــي العــدد الضــوَء عــىل 
ــياقات مــن تعقيــد، كاشــفاً مــا ُيَراِفــُق  مــا يف هــذه السِّ
ــن  ــَرُ م ــْن أك ــات. ولك ــرٍَص وتحّدي ــن ُف ــة م ــَل يف املدين العم
ُ شــأَن املــدِن فُينزُِّلهــا منزلــَة  كلِّ ذلــك أهمّيــًة، أّنــه مُيَــتِّ
ــنَي، فــال ُيســتْغَنى عنهــا يف حوكمــة  أصحــاب املصلحــة املعنّي
ــد،  ــد الجدي ــذا العق ــا يف ه ــد دخلن ــرشّي. وإذ ق ــل الب التنقُّ
ــا دوٌر يف  ــٍد مّن ــكلِّ أح ــات، فل ــات والتحّدي ــِئ باإلمكانّي امُلْمَتل
ــَق املــدن مــا ُيظــنُّ بهــا مــن خــرٍي، وأْن ُتِعــنَي  ضــامن أْن ُتحقِّ
ــاً  ــَر أمان ــرِْك داره أك ــىل َت ــرِسَ ع ــْن ُق ــِم ملَ ــل العالَ ــىل جع ع

ــاناً.   ــاً وإحس وإنصاف

 مارِفن ِرْيس، رئيس بلدّية إبرِسُتل 
@MarvinJRees

وملزيٍد من املعلومات يرجى االتصال من طريق 
mayor@bristol.gov.uk

 bit.ly/Marrakech-Mayors-Declaration .1
2. ويأيت أعضاء لجنة القيادة اآلخرون من مُنرتِيَال ولوس آنجِلِس وساوباولو وزيوِرخ 

وميالن وفريتاون وكامباال وعاّمن وأثينا. 

مارِفن ِرْيس، رئيس بلدّية إبرِسُتل )وهو الثاين من اليمني(، يف أول اجتامٍع عقدْتُه لجنة القيادة يف مجلِس 

رؤساء البلدّيات املعنيِّ بالهجرة، بنيويورك، شهر يوليو/توز سنة 2019.

مجلُس رؤساء البلدّيات املعنيُّ بالهجرة هو مبادرٌة عاملّية 
يقودها رؤساء بلدّيات عاّمن، وإبرِسُتل، وفريتاون، وكامباال، 

ولوس آنِجِلس، وميالن، وُمنرِتَيال، وساوباولو، وزيوِرخ، 
ورئيُس بلدّيِة أثينا السابق. ومهّمة املجلس ضامُن أْن 

تكون االستجابات العاملّية للهجرة وقضايا الالجئني موصولًة 
بالواقع الذي تعيشه املدن، وَتْهيئُة حلوٍل سياسّية محلّياً. 

ُيْسِدي مجلُس رؤساء البلدّيات املعنيُّ بالهجرة املَُشورَة 
اإلسرتاتيجّية والّدْعَم إىل رؤساء البلديات ومسؤويل الحكومات 

املحلّية الذين يسعون إىل: أ( َجْعِل املشاركة عىل مستوى 
املدينة يف رسم السياسات الوطنّية والدولّية مؤّسساتّيًة، ب( 

وبناِء قدرتهم عىل الدبلوماسّية واملنارصة، جـ( َفْتُح املوارد 
اإلنسانّية واإلمنائّية وتوجيهها إىل املدن. ومن أهّم املبادئ يف 
العمل الذي يقوم به مجلُس رؤساء البلدّيات املعنيُّ بالهجرة 
إعالء أصوات بالد جنويّب العامل وأصوات املدن الثانوّية، التي 

َيْكُرُ أن يكون تثيلها أقّل مام ينبغي، عىل الرغم من أّن 
ما عندها من الخربة املفيدة هو األوثق صلًة باملسائل. 

www.mayorsmigrationcouncil.org

وملزيٍد من املعلومات يرجى االتصال من طريق 
contact@mayorsmigrationcouncil.org
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النُّزوُح الداخيلُّ يف الَحَض: معطياٌت وأدّلة 
ِفِسنت أنِشليِني وكِليُمنس ُلُدوك

َجْمُع املعطيات الصحيحة املفيدة عن التَّهجري الحضّي أمٌر صعٌب ولكّنُه رضورة.

مـا يـزال يظهر خلـٌل يف إتاحة التقديـرات الصحيحة لَقـْدِر التَّهجري 
كافيـة  غـري  فهـي  محلّيـاً،  تهّيـأت  وإن  واملعلومـات،  الحـرضّي. 
عمومـاً إلفـادة املَْنـِع واالسـتجابة والحلـول املسـتدامة. فـإن ُأريـَد 
بنـاء قاعـدِة أدّلـٍة متينـٍة، ُينطَلـُق منهـا إىل اتخـاذ القـرارات عـن 
ِعْلـٍم ملعالجـة التَّهجـري الحـرضّي، فـال بّد مـن جمـع رضوب أخرى 
ق  ، والتعـوُّ مـن املعطيـات يف الخصائـص )ومنهـا الجنـس، والّسـنُّ
العقـّي أو الجسـدّي إن ُوِجـَد(، واألحوال املعيشـية )ومنها الّدْخُل 

والوصـول إىل الخدمـات(، والقـدرات. 

الحصول عىل املعطيات 
التَّهجـري  معطيـات  َجْمـَع  تكتنـف  التـي  التحّديـات  هـي  كثـريٌة 
الحـرضي. وأّول هـذه التحّديـات عـدم وجـود إجـامٍع عـاّم عـىل 
تختلـف  واملعايـرَي  الحـدوَد  فـرتى  الحرضيـة.  املنطقـة  ماهّيـِة 
ٌق شـديٌد مبنهـج البحث يف  باختـالف البـالد، فينشـأ مـن هذا معـوِّ
ٍر عاملـّي لطبيعـة التَّهجـري الحـرضّي أو الريفـّي. ولقـد  إيجـاد َتصـوُّ
يقتـي هـذا التحّدي إنفـاق وقٍت طويـل ملعالجتِه، ولكـّن اعتامد 
البلـد معايرَي لنفسـها ُيَسـاِعُد يف األقلِّ عـىل َجْعِل َجْمـعِ املعطيات 

عـىل غـراٍر واحـد يف البلـد ُكلِّـه. 

جغرافّيـاً  محـّددٍة  معطيـاٍت  عـىل  الُحصـوُل  التحّديـات  وثـاين 
ُن أماكن معّقـدة، والتَّهجري منها  للّنازحـنَي داخليـاً يف الَحرَض. فاملـدُ
ـُب معرفـَة مواضـَع  وإليهـا وفيهـا شـديد الدينامّيـة، وهـذا ُيصعِّ
ِن أن يتشـّتَت  ُ يف املـدُ ريـن الصحيَحـِة يف كلِّ وقـت. إذ َيْكـرُ املهجَّ
الّنازحـون داخليـاً، وكثـرٌي منهـم يطلبـوَن إخفـاء ُهوّيتهـم ِخشـَيَة 
َد أْمَنهـم. وهـذا تحـدٍّ واقـٌع خصوصـاً عىل  كلِّ مـا يحتمـل أن يهـدِّ
مـا يسـّد  إتاحـَة  الذيـن يحاولـون  األوائـل  اإلنسـانّينَي  امُلْنِجديـنَ 

الحاجـة مـن الحامَيـِة والَعـْون. 

أمثلـٌة  جغرافّيـاً  املحـددة  التَّهجـري  معطيـات  َجْمـعِ  يف  أّن  عـىل 
ِع التَّهجـري التي عند  حسـنة. ففـي العراق، ينـدرج يف مصفوَفـِة تتبُّ
املنظمـة الدوليـة للهجـرة1 إحداثّيـاُت مواقـع النَّازحـني داخليـاً يف 
البلـد كّلـه. وقـد أظهـر تحليـٌل أجـرَاُه مركز رصـد النُّـزوح الداخّي 
باسـتعامل هـذه املعطيـات2 أّن يف سـنة 2018 كان قريـٌب مـن 
70% مـن النـاس الذيـن َنزَُحـوا داخلّيـاً بسـبب النِّـزاع والعنـف يف 
العـراق ُيِقيُمـوَن يف املناطـق الحرضّيـة، ولكـّن 96% مـن مواضـع 
ِل أنهـا يف مناطـق حرضّيـة بالبلـد كانـت  النَّازحـني داخليـًا امُلسـجّ
يف الواقـع قامئـًة عـىل مسـاَفِة 10 كيلومـرتاٍت يف منطقـٍة واحـدة 

مـن املناطـق الحرضّيـة. وُتقّدم هـذه املعطيات )التي ُجـرَِّدْت من 
راً  كلِّ مـا قـد ُتعـرَُف بـِه ُهوّيـة األفـراد لحاميتهم( بـني أيدينـا تصوُّ
ـع الحـرضّي. وعىل  مفيـداً لعالقـة النُّـزوح الداخـّي باملـُدِن والتوسُّ
الرغـم مـن أّن الحصـول عـىل معطيـاٍت كهـذه شـاملٍة موصولـٍة 
ُ املَثـاُل امُلتقـّدم الذكـر، أّن تقديـَر  مبواضـع النـاس أمـٌر نـادر، ُيبـنيِّ

ِن أمـرٌ ال شـكّ ممكـن.  َقـْدِر التَّهجـري يف املـدُ

وليَّـة. فكثـرياً مـا ينخِفـُض  وثالـث التحّديـات ِقّلـُة املعطيـات الطُّ
االسـتثاَمُر يف َجْمـعِ املعطيـات، بعـد مرحلـة الطـوارئ يف األزمـة. 
ٌق عريـٌض يف طريـق تقديـر األحـوال املعيشـّية التـي  وهـذا ُمعـوِّ
َفْهـِم  تـاَم  مَيَنـُع  الزمـان،  امتـداد  مـع  داخليـاً  الّنازحـون  عليهـا 
أسـباب وخصائـص التَّهجـري الـذي تطـول مّدتـه يف املـدن. فهـذه 
املعلومـات قّيمـٌة عنـد الجهـات الفاعلـة يف ميدان العمـل اإلمنايّئ، 
التهـا يف التنميـة الحرضّيـة والتخطيـط  إذ بهـا ميكنهـا تعديـل تدخُّ
الحـرضّي، فرتاعـي فيهـا النَّازحـني داخليـاً يف الَحـرَض واملجتمعـات 

املحلّيـة وامُلضّيفـة.

معالَجُة التحّدياِت الواقعة عىل َجْمِع املعطيات
عـىل  والتِّقانـات  البديلـة  املعطيـاِت  مصـاِدُر  تسـاِعَد  أن  ميكـن 
َغْلـِب هـذه التحّديـات، ومـن هـذه املصـادر والتِّقانـات معطيات 
ـواتل، والخرائط  ـور امللتقطـة بالسَّ الهواتـف الجّوالـة، وتحليـل الصُّ
املجتمعّيـة. فعـىل سـبيل املثـال، تعاونـت األمـم املتحـدة، يف بابوا 
غينيـا الجديـدة، مـع شكاٍت هاتفّيـٍة خاّصـة السـتعامل معطيـات 
ُهوّيـة  بـِه  ُتعـرَُف  قـد  مـا  كلِّ  مـن  )ُجـرَِّدْت  الجّوالـة  الهواتـف 
أصحابهـا( يك ُيَقـاَس نسـق التَّهجـري ُومّدتـُه، وذلـك بعـد الزلـزال 
الـذي وقـع يف فرباير/شـباط 2018. فمّكـن هـذا املتعاونـنَي مـن 
الحصـول عـىل معلومـات ُمفّصلـة يف مـا يـي: متـى انتقـل الّناس؟ 
ومـن أيـن؟ وإىل أيـن؟ وكـم ظلُّـوا نازحـني؟3 فـإن اسـُتْكِمَلت هذه 
التقديـرات مبعلومـاٍت كيفّيـة مـن املجتمعـات املحلّيـة املتـرّضرة، 
الّنـاس  انتقـال  أسـباب  مـن  َكَمـَن  مـا  إبـراِز  عـىل  فسُتَسـاِعُد 

واّتخاذهـم قـرار العـودة.

وصحيـٌح أن القـدرَة عـىل أْن ُيقـاَس َقـْدُر َنَسـِق النُّـزوح الحـرضّي، 
ومكانـه، ومّدتـه، أمـٌر مفيـد، ولكّنه غـري كاٍف لإلحاطـِة بالظاهرة. 
ثـم يتلـو ذلـك خلـٌل يف الفهـم، ميكنـه أن ُيقيِّـَد القدرة عىل إنشـاء 
الحلـول التـي تناسـب كلَّ سـياق. ومـن هنـا، أّن إجراَء التشـخيص 
ميكـن أن يسـاعد عـىل إظهـار اآلثـاِر التـي قـد يرتكهـا الّنـزوح يف 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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ويف  بالَحـرَض  داخليـًا  النَّازحـني 
التـي  املحلّيـة  املجتمعـات 
قـدرِة  وإظهـاِر  ُتضّيُفهـم، 
السـلطات املحلّيـة وغريهـا مـن 
أصحـاب املصلحـة املعنّيني عىل 
املجتمعـات  حاجـات  معالجـة 
بالنُّـزوح،  املتـرّضرة  املحلّيـة 
عـىل  االعتـامد  َدْعـِم  وعـىل 

النفـس.4 

ومـن أهـمِّ ُأُسـِس بنـاِء قاعـدة 
أن  الحـرضّي،  التَّهجـري  ألدّلـة 
ُيفَهـَم كيـَف تقـدر املـدن عـىل 
مـن  كثـرية  أعـداد  اسـتيعاب 
السـّكان؟ وكيـف يؤّثـر التهجري 

يف السـوق واإلسـكان وإيصال الخدمات، سـواء كان التأثري حسـناً 
أو سـيئاً؟ هـذا، وميكـن أن تكـوَن إدامـة َجْمـِع املعطيـات وَبـْذِل 
الجهـد يف التحليـل، مـع امتـداد الزمان، أمـراً صعبـاً. ولذلك ال بدَّ 
مـن أن ُتْبَنـى ُقـدرَاُت السـلطات املحلّيـة، وأن ُيشـارَِك النَّازحـون 
داخليـاً يف بالَحـرَض واملجتمعـات املحلّيـة التي تضّيفهـم يف َجْمِع 

املعطيـات الدائـرة حـوَل مواطـن ضعفهـم وحاجاتهـم. 

 2015 وسـنة   2014 سـنة  يف  مبقديشـو  تحليـٌل  أُْجـِرَي  وقـد   
)بالتعـاون مـع السـلطات املحلّيـة( عدَّ وحـّدَد املسـتوطنات غري 
الرسـمّية، فأعـان ذلـك عىل تعيـني النَّازحني داخليـاً وتييزهم من 
ُمِضيفيهـم.5 وألقـى التحليـل الضوَء عـىل التحّديـات الواقعة عىل 
النَّازحـني داخليـًا يف مناطق مختلفة مـن املدينة، مل يكن -أو يكاد 
ال يكـون- فيهـا قبَل إجـراِء التحليل من معلومـاِت أحوالِهم يشء. 
ومل َيْشـمل التحِليـُل إال السـّكاَن النازحـنَي يف مسـتوطناٍت ُمعّينة، 
ال يف املدينـة كّلهـا، ولكـنّ نتائجـه أفـادت –ومـا تـزال تفيـد– 
السـلطات املحلّيـة يف مقديشـو يف َدْعِم الحلـول الدامئة. والغالب 
أّن أعـامل َجْمـِع املعطيـات هذه نـادرة الحصول، مع أّنها أسـاٌس 

لتقديـر وَفْهـِم َقـْدِر الّنـزوح والتَّهجـري وخصائصهـام وأحوالهام.

وللخـروج بنتائـج أفضـل، وتقليـِل إمـكاِن أْن تطـول مـدة النُّزوح 
والّتهجـري، ينبغـي أن ُيَحـاَط مبـا هو موجـوٌد من مـوارد ومهارات 
إشاك  توِسـيُع  ينبغـي  ذلـك،  ولتحقيـق  مجتمعّيـة.  وخدمـات 
يف  املضّيفـة  املحلّيـة  واملجتمعـات  بالَحـرَضِ  داخليـًا  النَّازحـني 
التخطيـط الحـرضّي والتنمـوّي، فذلك يعني عىل تعيـني األولوّيات 
–أي إيصـال الخدمـات، والبنـى التحتّية، واإلسـكان– التي ُتسـِهُم 
والتهجـري  للنُّـزوح  دامئـة  حلـول  إىل  الوصـول  يف  إسـهاٍم  أكـَر 

الحـرضّي. 

 vicente.anzellini@idmc.ch ِفِسنت أنِشليِني 
قي التقرير العاملي يف النُّزوح الداخي  ٌق، من منسِّ منسِّ

clemence.leduc@idmc.ch كِليُمنس ُلُدوك 
زميلٌة يف البحث والرّصد 

مركز رصد النُّزوح الداخي 
  www.internal-displacement.org

 www.globaldtm.info .1
2.  باستعامل اإلطار الذي أّطره االتحاد األورويب واسمه )طبقة املستوطنات البرشّية 

 https://ec.europa.eu/jrc/en/global-human-settlement-layer :)العاملّية
 Prahara P et al )2019( Comparing population displacement estimates .3

 from mobile network data and other sources. Working paper: evidence from
 the Highlands earthquake in Papua New Guinea

)املوازنة بني تقديرات تهجري السّكان من خالل معطيات شبكة الجّواالت وغريها من 
املصادر. ورقة عمل: أدّلة من زلزال هايالندز يف بابوا غينيا الجديدة(

  bit.ly/IDMC-PNG-GRID2019
 Joint IDP Profiling Service )2019( Displacement profiling in urban areas:  .4

 Methodological approaches for collecting and analysing data on internal
 displacement in cities

)تشخيص الّنزوح يف املناطق الحرضّية: مقاربات منهجّية لجمع وتحليل املعطيات يف 
 bit.ly/JIPS-UrbanProfiling-GRID2019 )الّنزوح الداخّي باملدن

 See pp90–1 of IDMC )2019( Global Report on Internal Displacement  .5
 )انظر ص 1-09 من التقرير العاملّي يف الّنزوح الداخّي لسنة 9102(

  bit.ly/IDMC-GRID-2019-Ar
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ُمخيَّم الحّباري غري الرسمّي للّنازحني، يف صنعاَء باليمن، أغسطس/آب 2018. 

القرسية  الهجرة  الوصوَل إىل كلِّ مقاالت نرشة  َمن شاَء 
املواضيع  قامئَة  فلينظر  امُلعطَياُت،  ِمْحَورُها  التي 
الُوصلة:  هذه  يف   2020 الثاين  يناير/كانون  يف   الصادرَة 
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َنِن الحسنة  االستجابة الَحَضّية: ثالثُة مبادَئ للسُّ
دافيد َسنِدرُسن

َنِن الحسنة الجديرة أن ُتّتبَع يف االستجابة اإلنسانية الَحَضّية،  أثبتت نرشٌة حديثة ثالثَة مبادَئ رئيسٍة للسُّ
فإْن أُِخَذ بها فقد ُتِعنُي كلَّ الجهات الفاعلة عىل تجنُّب َبْذِل الجهد يف غري طائل، وَفَواِت الفرص.

هيئات  تّتِبُعها  التي  الحسنة  َنِن  للسُّ استعراٌض  حديثاً  أُجِرَي 
املعونة اإلنسانّية )أي املنظامت غري الحكومّية املحلّية والدولّية، 
للصليب  الدولية  الحركة  وأعضاء  املتحدة،  األمــم  وهيئات 
والتَّهجري،  والعنف،  النِّزاع،  حاالت  يف  األحمر(  والهالل  األحمر 
امُلَناخ.1  تغريُّ  جّراِء  من  استفحل  ما  ومنها  الطبيعّية،  والكوارث 
َنِن الحسنة هذه التي ُعِمَد إىل إعدادها تحت  وأثبتت نرشة السُّ
التعلم ألغراض  الخارجّية )ODI( وشبكة  التنمية  مظّلة معهد 
أثبتت   ،)ALNAP( اإلنساين  العمل  ميدان  واألداء يف  املساءلة 
َنِن الحسنة الجديرة أْن ُتّتبَع يف االستجابة  ثالثَة مبادَئ رئيسة للسُّ

اإلنسانية الَحرَضّية. 

األْخُذ بالّنظرة التي َمَداها بعيٌد
أول َمْبدإٍ للدخول يف املناطق الَحرَضّية هو ‘األخذ بالنظرة التي 
كلِّ  األمد يف  البعيد  للتأثري  االنتباَه  يقتي  بعيٌد’. وهذا  مداها 
استجابٍة إنسانّية ُيسَتجاُب بها يف مدينٍة ما. فكثرٌي من القرارات 
امُلّتَخذِة رسيعاً واإلجراءات القصرية األمد –كاختيار موقٍع ملخّيٍم 
أن  ممكٌن  دامئاً–  املطاف  آخر  يف  املؤّقت  هذا  فيصري  ‘مؤّقت’ 
يكون لها أثٌر ثابت. فينبغي أْن تنظر االستجابة اإلنسانّية، كلام 
أمكن ذلك، إىل املعونة عىل أّنها استثامٌر، ال ُتنَفُد فيه ميزانّياُت 
لقضاِء  إاّل  ص  ُتخصَّ مل  األمد  إجراءاٍت قصرية  القليَلُة يف  املعونِة 

الحاجات التي ال تحتِمُل الّتأخرَي.  

ومَثاُل ذلك: املأوى. إذ ُيَعالُِج عدٌد من منظامت اإلعانة، يف األردن 
ولبنان –كاملجلس النويجي لالجئني– حاجات الالجئني السورّين 
إىل املأوى، فيعالجونها بالعمل مع أصحاب العقارات عىل إصالح 
فيها. ويف ذلك  الالجئنَي  ُيسِكُنوا  أن  برَشِْط  عقاراتهم وتحسينها 
وْجُه فائدٍة من أْن ُيْستثَمر ماُل املعونة يف تحسني الِبْنية التحتّية 
التحسني  نطاق  كان  وإن  مدينٍة،  َتْحسنِي  يف  اإلسَهاُم  َثّم  )ومن 
ليس بالعريض(، وأْن ُيَتَشارَك مع السّكان امُلضيِّفنَي تشاركاً طّيباً. 
وأّما معاِيُب ذلك، فمنها اإلبَهاُم يف طول ُمّدِة الدعم )وهي يف 

بعض املشاريع سنتان( ويف ما يحدث بعد ذلك. 

ولقد ذاع صيت مقاربٍة ُمّتخَذٍة يف وضع برامج اإليواء، منظورها 
بعيد األمد، ونصيُبها من التأييد غالٌب يف السنني األخرية، وهي 
لكلِّ  امُلخّصصِة  باملقاربة  أيضاً  وُتعرَُف  املستوطنات’،  ‘مقاربة 
ُب هذه املقاربة إىل األحياء انطالقاً  منطقٍة عىل ِحَدِتها.  وُتصوَّ

إىل املشاركة فيها، وهي أيضاً ُموّجهٌة يف أكرها إىل َدْعِم الجهات 
يف  لتشارك  ُمضّيفني(  وسّكان  ريَن  ُمهجَّ )من  املحلّية  الفاعلة 
حَسِب  عىل  تحسينها،  أو  تحديثها  أو  امُلحيَطِة  البيئة  انتعاش 
لهذه  امُلتزاِيُد  الّصيِت  فِذُيوُع  ذلك،  وعىل  امُلتناَولة.  ــِة  األَزْم
املقاربات امُلخّصصِة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، آٍت من املشاركة 
الشديدة التي بينها وبني الجهات الفاعلة املحلّية، وماّم ُيَرى فيها 
قٌة،  ُمنسَّ استجاباُتُه  ٍه  توجُّ إىل  الِقطاعيِّ  ه  التوجُّ عن  تحّوٍل  من 

تشرتك فيها ِقَطاعاٌت ِعّدة. 

غري أّن تنفيَذ املقاربات امُلخّصصِة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها أمٌر 
ليس باليسري. مثال ذلك أّن مبادرًة يف جمهورية إفريقيا الوسطى 
أعانت نحواً من 20 ألَف إنساٍن عادوا من مناطق النِّزاع عىل 
إعادة استقرارهم يف َباْنغي بني عامي 2016 و2017؛ فأشكت 
يف ذلك جامعًة عريضة من أصحاب املصلحة املعنيني العاملني 
بينها  من  األنشطة،  من  ذلك  غري  وأقامت  أحياء،  أربعة  يف 
متعددة  تقديراٍت  وإصَداُر  املحلّية،  السلطة  يف  القدرات  بَناُء 
القطاعات يف املستوطنات، ومفاوَضُة أصحاب املصلحة املعنيني 
نرشة  ذكرت  وقد  شاملَتني.  ومناقشًة  مفاوضًة  ومناقشتهم، 
التنسيق  املبادرَِة من تحّدياٍت يف  الحسنة ما وقع عىل  َنِن  السُّ
)فأّخر ذلك تنفيَذ املرشوع(، قلََّل القدرات املحلّية، قلََّل املوارد 
وُتِشرُي  األخرى(.  األحياء  يف  املرشوع  تكرار  دون  ذلك  )فحال 
للمقاربات  أخرى  أمثلٌة  التنفيذ  يف  التحّديات  هذه  مثل  إىل 
طبيَعَة  ُيظِهُر  ماّم  وهذا  ِحَدِتها.  عىل  منطقٍة  لكلِّ  امُلخّصصِة 
املدينِة املعّقدَة، واملصاعب التي ُتالزُِم اإلقباَل الجاّد امُلفيَد عىل 

مواضَع كهذه. 

الَخْوُض يف التَّعقيد
يف  العمل  عن  وتطّورت  نشأت  التي  التقليدّيُة،  املعونة  ِبْنيُة 
املناطق الريفّية غالباً، ال َتْصُلُح لاِم يف الَحرَض من تعقيد. وقد 
ِقَطاعاٍت  إىل  فيها  ُيتوّجه  التي  أي  الِقَطاعّية؛  املقاربة  ُنِقَدِت 
استجابة  يف  فّعالّيتها  حيث  من  شديداً  نقداً  محّددة،  معّينة 
املناطق الحرضّية، حيث قد ُيحتاُج إىل استجابٍة ُكلّيٍة متعدَدِة 
يف  أكر  وتنسيٍق  القطاعات،  بني  أمت  روابط  مع  القطاعات، 
مقاربَتني  إىل  أشارت  الحسنة  َنِن  السُّ نرشة  أّن  عىل  املدينة.2 
الّناُس  ِمحَورُها  مقاربٍة  الحرضّية:  االستجابات  يف  نافعَتني 

ومقاربة النُظُم ِوْجهُتها. 
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أعاَمُل بناِء املساكن لَدْعِم العائديَن يف بانغي، بجمهورّية أفريقيا الوسطى، سنة 2017. 

جوانَب،  إىل  بٌة  فمصوَّ الّناس  محورها  التي  املقاربة  فأّما 
كاستعامل ‘الذخائر’ )أي املهارة والقدرة والصداقة وغري ذلك( 
أحياناً  ويستعملونها، ويفقدونها  فشيئاً  الناس شيئاً  يبنيها  التي 
العمل  َيْرُكَز  أْن  إىل  الحاجة  يزيد  وهذا  أزَْمة.  بهم  تنزل  حنَي 
اإلنسايّن هّمه يف الناس أوالً، وهو أمٌر ُيخَش أن يضيَع يف َغَمرات 

العمل الَحرَضي. 

يف  الرتابط  َتْبيني  عىل  فُتِعنُي  النُظُم  ِوْجهُتها  التي  املقارَبُة  وأّما 
طبيعة عنارص الحياة يف املدينة، كاألسواق واالقتصادات والبنية 
النُُّظم يف التدّخالت الَحرَضّية أمٌر بالُغ  التحتّية. فاّتخاذ منظور 
األهمّية. ومثال ذلك، أّن ما ُيحَتاُج إىل النظر فيِه، يف أمر املياه 
الحرضّية  املناطق  يف  الصّحة  ِحفظ  وتدابري  الصحّي  والرف 
النُظُم عىل  ِوْجهُتها  التي  املقارَبُة  فُتِعنُي  العاّمة، كثرٌي ومعّقدة. 
التخطيِط لحلِّ بعض هذا التعقيد، وعىل َتْحديُد املَواضِع التي 
يحسُن بذل الجهد فيها، وَتْحديِد َمَبالِغ الغايات. ولقد يختلف 
“أّن  الحسنة:  َنِن  السُّ نرشة  يف  جاء  إذ  األَزْمــة.  باختالف  ذلك 
املنّظامت  تحّل  أْن  يجوز  الشديدة،  الطوارئ  حالة  خالل  يف 
الِقرَب  أو  الّصهاريج  تهيئِة  يف  الخدمة  مزّود  محّل  اإلنسانّية 
وابتداء نقل املاء بالشاحنات. ويشتمل ما يجب النظر فيه، يف 

األحوال التي تطول فيها األزَْمة، عىل َحْفِز السلطات املحلّية إىل 
وإىل  بالتمويل،  اإلنسانّية  املنّظامت  موظفي  رواتَب  َد  تتعهَّ أْن 
الحكومة  َتأِْهيِب  ثم عىل  الّصيانة،  اإلجراءات وأعامل  ُتّوَل  أن 
اشرتاكها  املحتمل  اإلمنايئ  امليدان  يف  الفاعلة  والجهات  املركزّية 
َنِشطاً  التزاماً  لاللتزام  وذلك  بعودتها(،  الحال  تسمح  )حني 
بإعادة الخدمات، وإعانة املَرِْفِق املعنى به عىل السري يف طريق 

االستقرار املايّل.”

ولرمبا تكون أدوات إدارة املرشوع املناِسَبُة للمخّيامت وإليصال 
املعونة إىل املناطق النائية أقل ُصُلوحاً للمناطق الحرضّية بكثري. 
َنِن الحسنة عدداً من األدوات واملقاربات  فاستعرضت نرشة السُّ
التي تستعملها الهيئات عند َبْدِء أعاملها، وذلك لَفْهِم ما ُيحَتاُج 
األحوال،  سياق  تحليل  األدوات  هذه  وأحد  أفضل.  فهاًم  إليِه 
لتحسني َفْهِم دينامّياِت مدينٍة ما )يف سياق أحوالها قبل أن تنزل 
األحوال  سياق  تحليل  يف  األساليب  أشهر  من  ولعّل  بها(.  أزَْمٌة 
 Emergency( وتحليلها  الطوارئ  لسوق  التخطيط  ُة  ُعدَّ هو 
َوْقٌع خاصٌّ يف  لها  التي   ،)Market Mapping and Analysis

املناطق الحرضّية حيث األسواق الناجحة.3 
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وبني املقاربات مقاربٌة أخرى، فيها تقديراٌت واستهداف، وهي 
يكون هذا  الّناِس مواطَن ضعٍف. ولقد  أكِر  تعيني  إىل  هٌة  ُموجَّ
الناس مختبئنَي أو  الّتعينُي معّقداً، ال سّيام يف املدن؛ فرمّبا كان 
منثوريَن هنا وهناك، أو ال يريدون أن ُيكَشَف مكانهم. ولهذه 
َنِن  السُّ أْن ليس من  أنُه واضٌح  األسباب، إىل حدٍّ ما، إضافًة إىل 
لجنة  تدعو  امُلضّيفة،  املحلّية  املجتمعات  ُتَتجاَهَل  أن  الحسنة 
الصليب األحمر الدولية ُمَنارِصًة إىل إعانٍة ‘تشمل الحيَّ امُلَعاَن 
ُكّلُه’ يف حاالت الطوارئ الحرضّية.4 وبتَدارُِك ما تقّدم ذكره من 
ُمرَاجعٌة  َوَجَدْت  الِقطاع،  األحادّية  املقاربة  يف  القصور  أوجه 
منهجّية ملقاربات التقديرات الحرضّية أّن أفضل التقديرات أداًء 
الِقطاعات، فقالت: “ليست  املتعّددة  التقديرات  للوظيفة هي 
حاجات السّكان من مأوًى ومياٍه ورصٍف صحيٍّ وتدابري لِحفظ 
الصّحة ورعايٍة صحّية وأمٍن غذايئٍّ وأوجِه معاٍش، مبنفصٍل بعضها 
فال  الضعف،  مواطن  ن  فتكوِّ الحاجات  تتفاعل  إمنا  بعض.  عن 
ُترِشُد االستهداف  الِقطاعات  ُتقَى مبقاربٍة متعّددة  بّد من أن 

يف سبيله.”5

وثالُث املقاربات هي التشخيص؛ أي التحديد التعاويّن للنازحني 
أو للجامعات )أي َتْحديُد طباعهم وخصالهم وتجاربهم  داخلياً 
وثقافتهم وبيئتهم السابقة( من خالل َجْمِع املعطيات والتحليل 

ليك ُتتاَح لهم اإلعاَنُة والحامية.6

التعاون
يف  ُتّتَبَع  أن  الجديرة  الحسنة  َنِن  السُّ مبادئ  من  مبدإٍ  ثالُث 
َنِن  السُّ نرشة  يف  جاء  ما  عىل  الحرضّية،  اإلنسانّية  االستجابة 
الفاعلة  الجهات  مع  املفيد،  الجاّد  بالتعاون  موصوٌل  الحسنة، 
املحلّية، وبني املنظامت اإلنسانّية. فلنأخذ أمَر الجهات الفاعلة 
اإلنسانّية  املنّظامت  إّن  واضــح:  بتعبرٍي  ونقول  أوالً  املحلّية 
الخارجّية التي تعمل معزولًة عن غريها صائرٌة إىل اإلخفاق يف 
الغالب، ولقد يكون من ذلك رضر. ويف ٌمقّدمِة الجهات الفاعلة 
ُيَبالُغ يف كرة تجاهلها بالجملة،  التي  املحلّية، سلطات املدينة، 
يف األعامل اإلنسانّية. ووجدت دراسٌة جرت يف عام 2016 عىل 
عدد من املدن التي تعاين أزمًة، أّن سلطات املدن، التي كانت يف 
األكر مغلوبًة يف أمرها ال تعرف كيف تفعل، َتَتجاَهُلَها الهيئات 
الدولّية التي أخفقت يف َفْهِم الدينامّيات املحلّية ويف العمل مع 
أصحاب املصلحة املعنّيني املحلّيني.7 ووجدت الدراسة أيضاً نقصاً 
التنسيق بني أصحاب املصلحة املعنّيني املتعّددين يف  آلّيات  يف 
املدينة، فأّدى ذلك إىل “إنشاِء تبايٍن بنَي الجهات الفاعلة الدولية 

واملحلّية”. 

فإن ُأريَد للعمل اإلنسايّن يف الَحرَض أن يكون ناجعاً، فال بّد من 
سبيل  عىل  يعني،  هذا  السلطات.  مع  وثيٍق  بتعاون  بِه  القيام 

وإن  املدينة،  املحّي يف  الّتخطيِط  وأنظَمِة  بُبَنى  االلتزام  املثال، 
مل تؤّدي السلطات مهاّمتها، ُينَصُح للهيئات االلتزام بالسياسات 
القامئة، وذلك لتقليل َخَطِر أن تنشأ ُبَنًى موازيٌة للبنى املحلّية. 
متنٌي  منوذٌج  وِبَيِدَها  العصابات،  األخرى  الفاعلة  الجهات  ومن 
غالباً(.  )الفقرية  التي تسيطر عليها  األحياء  األمور يف  إدارة  من 
يف  واألداء  املساءلة  ألغراض  التعلُّم  شبكة  أجرْتُه  بحٌث  وَبنّيَ 
ميدان العمل اإلنساين )ALNAP( أّن كلَّ عمٍل تقوم به الجهات 
الفاعلة يف ميدان العمل اإلنسايّن، يف حيٍّ من مدينٍة ُتَسيطُر عليِه 
عصابٌة “َيْخضُع ملناقشة العصابة وإلْذِنها، َعِلَم بذلك أحٌد أو مل 
َنِن الحسنة أّن هيئاٍت كلجنة الصليب  يعلم”. وذكرت نرشة السُّ
األحمر الدولّية “َتْتِحُن بعيداً عن أعني الناس” مقارباٍت للتعامل 

مع العصابات.

وبعُد، فالحاجة إىل التعاون بني الجهات الفاعلة يف ميدان العمل 
اإلنسايّن ليست باألمر الجديد، لكّن إخفاق التعاون يف استجابة 
امُلكتّظِة  بالطبيعة  االرتباِط  وثيَقُة  القطاعات  –حيث  الَحرَض 
امُلتَداِخِل بعضها يف بعٍض التي عليها الحياة يف املدينة– ُيفِي 

إىل َبْذِل الجهد يف غري طائل، وَفَواِت الفرص. 
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ة الّتخطيط الحضّي إلسكان الالجئني: استجابًة للحاجات امُللحَّ
ِجِسكا َسْيِدي ُولف

أعداٍد عظيمة من طالبي  ملَقَدِم  استجابًة  الذي نشَأ وتطّوَر  الحضّي يف َهمرُبغ،  التخطيِط  ُيقّدم منوَذُج 
اللجوء عاَم 2015، بني يدينا عدداً من الّدروِس يف رَْسِم سياسات إسكان الالجئني.

وشــهر   2015 عــام  مــن  الثــاين  يناير/كانــون  شــهر  بــني 
ديســمرب/كانون األول مــن عــام 2019، َقــِدَم َهمــرُبَغ يف شــاميلِّ 
أملانيــا 82 ألــَف الجــٍئ، وَهمــرُبغ مدينــٌة َعِديــُد ناِســها مليــوٌن 
وســبعة أعشــار املليــون وســبعة أعشــار الُعــرْش )1.77(. 
ــاِم  ــَق نَظ ــة، َوْف ــا إىل 16 والي ــني يف أملاني ــُر الالجئ ــوَكُل أم وُي
توزيــٍع قائــٍم عــىل عــدد الســّكان واإليــرادات الرضيبّيــة، فــريد 
ــكان مــن الالجئــنَي عــدٌد كثــري، عــىل  عــىل امُلــُدِن امُلكتّظــة بالسُّ
ــاء والتنميــة. وقــد ُوِكَل  حســب مســاحة األرايض القابلــة للبن
ــِة  ــُر إقام ــع، أم ــام التوزي ــه نظ ــا يوجب ــاًل مب غ، عم ــربُ إىل َهم
ــة  ــادة الرسيع ــأّدت الزي ــا. ف ــٍئ فيه ــَف الج ــن 46 أل ــٍو م نح
يف عــدد ســكان َهمــرُبغ إىل أن تســتفحل ِقّلــة قــدرة اإلســكان 
ــمرب/ ــهر ديس ــي ش ــاًل )فف ــًة أص ــي كان قليل ــيّ الت االجتامع
كانــون األول عــام 2014 مل يتجــاوز عــدد َمرَافــق اإلســكان 79 
َمرْفقــاً، فيهــا 11 ألــَف مســكٍن عــىل التقريــب1(، وأيضــاً كان 
يف املدينــة مواضــع قــارصة عــن التنميــة الجديــدة الســتيعاب 

ــِدَم مــن الالجئــني. ــن َق َم

وإلخــالء الســبيل لتنميــة اإلســكان امُلــرَسِع فيهــا، اقــرتح رئيــس 
بلدّيــة َهمــرُبغ تعديــاًل لقاُنــوِن البَنــاِء االّتحــادّي ليســمح 
ببنــاء مســاكن لالجئــني مؤّقتــة يف مناطــق غــري ســكنّية، 
ــع  ــيارات، واملواض ــف الس ــة، ومواق ــق الصناعّي ــا املناط ومنه
التجارّيــة، وذلــك ملــدة تقــع بــني ثــالث ســنني وخمــس ســنني. 
ــة وإىل  ــاكَن مؤّقت ــاِء مس ــني بن ــة إىل تك ــذه الخّط ــَد به وُقِص
ــت  ــد وافق ــي. وق ــع يف اإلســكان االجتامع ــص الواق ــرْبِ النق َج
ــرّت أن  ــام 2014 فأق ــة يف ع ــة عــىل الخّط ــة االّتحادي الحكوم
ــَعت يف عــام  ــمَّ ُوسِّ تعمــل بهــا حكومــات املــدن يف البــالد، ُث
ــدِة  ــِة الجدي ــن الخّط ــرُبغ م ــة َهم ــتفادت حكوم 2015. فاس
تــام االســتفادة؛ إذ فتحــت أكــَر مــن 50 موضعــاً جديــداً منــُذ 

ــام 2014.  ــى ع انق

هــذا، وُتِتيــُح مقاربــات التخطيــط الحــرضّي يف َهمــرُبغ بديــاًل 
مــن التيــار الرئيــِس لخطــط إســكان الالجئــني وسياســاته، 
وذلــك مــن خــالل مــا يــي: 1( إنشــاء مســاكن مؤقتــة أمدهــا 
ــَمِة -منــذ  قصــري، 2( وتيســري انتقــاٍل بــني املراِحــِل امُلقسَّ
ابتدائهــا- لإلســكان الطــارئ والتنميــة الطويلــة األمــد، وذلــك 
بزيــادة قــدرة اإلســكان االجتامعــي، فينتفــع كلٌّ مــن الالجئــني 

ومواطنــي البلــد امُلضّيــف. وعــىل الرغــم مــن مقاربــة املدينــة 
ــات.2   ــو األمــر مــن التحّدي ــرة باالهتــامم، ال يخل الجدي

املوضع واالندماج
ــرْسِ الــذي  ــة إىل بنــاٍء إضــايّف، وإىل الُي نظــراً إىل الحاَجــِة امُللحَّ
ُتِتيُحــُه الِفقــرة الجديــدة يف قانــون البنــاء الوطنــّي، التــي 
ــكنّية،  ــري الس ــق غ ــني يف املناط ــاكن لالجئ ــاَء مس ــازت بن أج
ــرُبغ  ــة يف َهم ــة املدين ــاء حكوم ــَد بن ــك، تزاي نظــراً إىل كلِّ ذل
ملواضــع إســكاٍن يف أمكنــة بعيــدة حــوايل املدينــة، كلُّ مــكان 
أبعــد مــن اآلخــر. فعــىل ســبيل املثــال، ُبِنــَي موضــع إســكاٍن، 
ــاس 712، واســمه  ــن الن ــح، ليســتوعب م مســاكنه مــن صفي
ِكرِخْنَبَورَْشرْتَاّســا )Kirchenpauerstrasse(، يف حــيٍّ اســمه 
ــة  ــن دقيق ــِد عرشي ــىل ُبْع ــع ع ــِتي )HafenCity(، يق َهاِفنِس
مــن محّطــٍة لوســائل النقــل، يف وســط موضــع بنــاٍء حــرضّي، 
ــم موضــٌع آخــر،  ــن الجــريان الســاكنني أحــد. ث ــه م ــس في لي
 Am( الّثــاين  إِشــنَلند  آم  اســمه  إنســان،   700 يســتوعب 
مــن  مفصولــٍة  زراعّيــة،  أرٍض  يف  ُأِقيــَم   ،)Ashenland II
األحيــاء الســكنّية املجــاورة، وفاِصُلهــا ِســَكُك حديــٍد غــري 

ــا.  ــٍن اجتيازه ُمْمك

ث إىل الالجئــني، كان مــن الواضــح أنهــم يفّضلــون  ومــن التحــدُّ
ــا  ــم، ألّن فيه ــن مناطقه ــرب م ــة أك ــق حرضّي ــَة يف مناط اإلقام
ــن رضوب  ــاً م ــَم، وقرب ــف أعظ ــاكن والوظائ ــن املس ــدراً م ق
ــارف  ــة إىل املع ــال االجتامعّي ــّداً لألحب ــاً، وم ــر تنّوع ــاٍس أك ن
املقيمــني هنــاك مــن أصدقــاء وأفــراد أرسة. ففــرص اإلندمــاج 
ــدة  ــِد إنشــاء مواضــع اإلســكان الجدي ــلُّ عــىل حســب ُبْع تق
عــن األحيــاء الســكنّية األخــرى، والّتصميــم الــذي عليــِه 
املوضــع. فكثــرٌي مــن املواضــع غــري موصولــٍة بشــوارَع، وُقِصــَد 
بتصميمهــا إىل أن تكــون مؤّقتــة.  ومجــاَورُة مواضــع اإلســكان 
وبــني  الالجئــنَي  بــني  التفاعــَل،  ُييــرّسُ  الســكنّيَة  األحيــاَء 
الالجئــنَي والســكان املحلّيــني، وُكلَّــام َبُعــَدْت مواضــع اإلســكان 
مــن املناطــق الســكنّية وأســباب الراحــة التــي فيهــا، كان 
االندمــاج عــىل الالجئــني أصعــب. أضــف إىل ذلــك، أّن تحديــَد 
ــُتَعاُد يف  ــا س ــي أنه ــّي يعن ــدٍّ زمن ــذه بح ــكان ه ــع اإلس مواض
ــرُّ  ــتعامل، فُيضط ــه يف االس ــت علي ــا كان ــاف إىل م ــر املط آخ

ــا.  ــاكن غريَه ــهم مس ــدوا ألنفس ــاكنوها إىل أن يج س

http://www.fmreview.org/ar/cities
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َضَجٌر ُمِقيم

ــكان  ــع اإلس ــاِء مواض ويف إنَش
بَهمــرُبغ اليــوَم ارتــداٌد عريــٌض 
عــن وجهــه لســبَبني: األّول، أّن 
ــدون  ــني ال يري الســكان املحلّي
ُبْنيانــاً كبــرياً ُيَقــاُم يف أحيائهــم 
لالجئــني )وتعريــف ‘الكبــري’ 
الســّكانّية  الجمعيــات  عنــد 
هــو أن َيَســَع موضــٌع أكــَر 
مــن 300 إنســان(، والثــاين، 
املواضــع  تلــك  اختيــار  أّن 
املشــاركة  يتضّمــن  مل 
ــادة  ــا الع ــي عليه ــة الت العاّم
)واملشــاركة العاّمــة هــي أْن 
وغــري  امُلختّصــنَي  آراُء  ُتَعــاَر 
ُأُذنــاً  املســائل  املختّصــني يف 
صاغيــة(. إذ أنشــأت أحيــاء 

كثــرية جمعيــاٍت ســّكانّية جديــدة أو حشــدت حلقــاٍت 
مــن النــاس ُمؤّلفــًة مــن قبــُل، أنشــأتها لرفــع دعــاوى عــىل 
املدينــة. وُقنِّــَع يف كثــرٍي مــن الحــاالت ُبْغــُض الســّكاِن املحلّيني 
ــَم  ــاّم ُأبِه ــع ع ــة تداف ــاوى قانوني ــاِع دع ــاء بقن ــط البن لخط
َد باإلنقــراض  مــن سياســات املحمّيــات الطبيعيــة وعــاّم ُهــدِّ
ــن كلِّ  ــٍب م ــة بقري ــازت املدين ــد ف ــجر. وق ــواع الش ــن أن م
الدعــاوى الـــ40 املرفوعــة عليهــا، إاّل أّن اإلجــراءات القانونّيــة 
أّخــرت البنــاَء يف كثــرٍي مــن املواضــع إىل مــا بــنَي ســتة شــهور 
ــوم، كان ال  ــوَن كلَّ ي ــون َيْقدم ــا كان الالجئ ــهراً. وملّ و18 ش
ــاء يف  ــم ج ــري. ث ــن التأخ ــٌد م ــة مزي ــَة املحلّي ــُع الحكوم َيَس
ــن  ــة أّن م ــط املدين ــديس تخطي ــع مهن ــْت م ــالٍت أُجري مقاب
نتيجــة مــا ســبق ِذْكــرُه، بــدؤوا يقصــدوَن إىل تحديــد كثــرٍي 
مــن مواضــع إســكان الالجئــني يف األحيــاء األكــر فقــراً، وهــم 
ــا ال يقــدرون عــىل  ــون إّم راجــوَن أن يكــون الســكان املحليُّ
ــري  ــد غ ــا عن ــك. وأّم ــون يف ذل ــاً أو ال يرغب ــرتاض قانوني االع
ــة، فــكان مــن نتيجــة  هــؤالء مــن مهنــديس تخطيــط املدين
ــني يف  ــكان الالجئ ــع إس ــد مواض ــرُه، أّن تحدي ــبق ِذْك ــا س م
األحيــاء األكــر فقــراً هــو أمــٌر ليــس مــن التناُســِب يف يشء. 

وملــا كان يف شــهر أكتوبر/ترشيــن األول مــن عــام 2015، 
أعلنــت  زاد،  قــد  الالجئــني  إســكان  عــىل  الّضغــُط  وكان 
الحكومــة املحلّيــة عزمهــا عــىل إنشــاِء وحــدٍة ســكنّية دامئــة 
ــِكُن  ــا ُتس ــدٍة منه ــرُبغ، كّل وح ــاء َهم ــن أحي ــيٍّ م يف كلِّ ح
ــدات  ــذه الوح ــاء ه ــَد لبن ــان. وُأِري ــن 3 آالِف إنس ــواً م نح
ــدرايّل وأن  ــّي الف ــري اإلســكان االجتامع ــَق معاي أن يكــون َوْف

ُتْحَجــَز الوحــدات لالجئــنَي حــراً 15 ســنًة، فبعــد ذلــك 
ــي  ــة اإلســكان اإلجتامع ــن كتل ــت ســيصبحون جــزءاً م الوق
ــا  ــَع م ــئها أن يبي ــم بعــد 30 ســنة يجــوز مُلْنِش ــة، ث يف املدين
ــَقق.  ورّداً عــىل ذلــك، َحَشــَدْت مجموعــٌة مــن  فيهــا مــن الشُّ
13 منّظمــًة مــن ُمنّظــامت األحيــاء الســكنّية لُينِشــئوا فريقــاً 
 Hamburg für( ’ــل ــاج أفض ــل االندم ــرُبغ لجع ــمه ‘َهم اس
gute Integration(، فالتمــَس مــن الحكومــة أْن تحــدَّ عــدد 
الالجئــني املقيمــني يف كلِّ موضــع مــن مواضــع اإلســكان. 
ــكان  ــة اإلس ــم خط ــن إّن َدْفَعُه ــق مؤّكدي ــاَدُة الفري ــال ق وق
مل تكــن اعرتاضــاً عــىل اســتقبال الالجئــني، بــل كانــت مبــادرًة 
أهلّيــة مُلَســاندة االندمــاج.  ثــم جــاَء شــهر يوليو/تــوز مــن 
عــام 2016، فأَبرمــت الحكومــة املحلّيــة اتفاقــات بينهــا وبــني 
13 جامعــًة ســكانّية، أْن ال ُيســَكَن أكــر مــن 300 الجــٍئ يف 

ــني.  كلِّ موضــع مــن مواضــع إســكان الالجئ

دروٌس ُمْستقاٌة من سياسة اإلسكان الحضّي
لتهيئــِة  الحــرضّي  التخطيــط  أنظمــَة  َهمــرُبغ  اســتعاَمُل 
مســاكَن مؤّقتــٍة وبعيــدة األمــد أمــٌر يســتحقُّ االهتــامم، إن 
هــو ِقْيــَس إىل غــريه مــن برامــِج إســكان الالجئــنَي الحرضّيــِة 
ــٍة  ــة التنمي ــز يف بغي ــار والحواف ــات اإليج ــُح إعان ــي ُتِتي الت
ُ الــدروس امُلْســتقاُة مــن مقاربــٍة يف  التزاُيدّيــة.  إذ ُتبــنيِّ
ــني يف  ــكان الالجئ ــاِج إس ــل، إلدم ــا مثي ــبق له ــة مل يس املدين
التخطيــط الوطنــّي والخــاّص باألحيــاء، أســاليَب جديــدًة 
قابلــًة للتحويــل يف رَْدِم الُهــّوِة بــني مراحــل الَغــْوِث والتعمــري 
امُلنفِصــِل بعضهــا مــن بعــٍض مــذ كانــت. ولِطبيَعــِة سياَســاِت 
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مّيــِة، ولاِلبتــكار الــذي  غ التقدُّ الالجئــنَي األخــريِة، يف َهمــربُ
ــَع  َب ــرة أن ُتتَّ ــَنِن الحســنة الجدي ــني للسُّ ــا مثالَ فيهــا، أْن يكون
ــة  ــات املحلّي ــة ويف الحكوم ــانّية اإليوائّي ــامت اإلنس يف املنظ
التــي تســعى إىل توســيع ُرَقــِع اإلســكان لَتْشــمَل املجتمعــات 

ــة. ش ــة املهمَّ املحلّي

مــن  أقــّل  يف  الجــٍئ  ألــَف   38 مــن  نحــٍو  إســكاَن  وإّن 
ســنتني إَلنجــاٌز عظيــم، وُيَضــاُف إىل ذلــك أّن األحاديــث 
ــنَي ومهنــديس  التــي أجريــت مــع الالجئــني والســكان املحلّي
ــَواء إىل أّن إحــداَث الّتحســيات  تخطيــط املدينــة، ُتِشــرُي بالسَّ
أمــٌر ممكــن. هــذا، ويحتــاج تطبيــق هــذه الخطــط الجديــدة 
الّطبقَتــني  يف  والتَّواُفــقِ   ، ِوّيــةِ الرَّ إىل  األرايض  الســتعامل 
ــْن  ــوال. ولك ــد األح ــتمرَاِر يف رص ــة، واالس ــة واالّتحادّي املحلّي
 ُ ــرسِّ ــي ُتَي ــاَدِة الت ــة امُلعت ــؤّدي إهــامل املشــاركة العاّم ــد ي ق
ــُل مســاكن  ــا َفْص ــك. وأّم ــَد ذل ــة إىل تأخــرٍي َبْع رسعــة التنمي
الالجئــني مــن املناطــق الســكنّية وأســباب الراحــة يف األحيــاء 
ــاعنَي إىل  ــني الّس ــىل الالجئ ــع ع ــة، تق ــات إضافّي ــرْيُ تحّدي فُيث

ــدة.  ــة جدي ــهم يف مدين ــاِء َعْيِش إرَس

لــني  فقــي الّنظــام الــذي يكــون فيــه أكــُر الالجئــنَي ُمعوِّ
يف إســكانهم عــىل الحكومــة، كالّنظــام الــذي يف َهمــرُبغ، 
ــٌر حســٌن  ــط الحــرضّي أث ــديس التخطي ميكــن أن يكــون ملهن
ــة االندمــاج، وذلــك مــن خــالل تأثريهــم يف توزيــع  يف تجرب
ــذايّت  ــاء ال ــاج واالكتف ــكان يف االندم ــكايّن. فللم ــاكن امل املس

الَوْصــِل  أحبــاُل  إذ  شــأٌن. 
الَفــرِْد  مــكان  بــني  وثيقــٌة 
لثقافــٍة  وتعرُّضــه  وتجربِتــه 
عــىل  وقدرتــِه  جديــدة، 
الوصــول إىل أنظمــة الدعــم 
القامئــة وإىل الفــرص التعليمّية 
واالقتصادّيــة. ولــذا َيَقــُع مركز 
التخطيــط  مهنــديس  تأثــري 
الحــرضّي يف مرحلــة اختيــار 
فعظيــٌم  اإلســكان.  موضــع 
بأِدّلــة  يــؤىت  أن  شــأن  هــو 
موصولــٍة  إضافّيــة،  مكانّيــة 
ــرْب  ــاج –كالُق ــة االندم بتجرب
الســكنّية  املناطــق  مــن 
ئيــة  إلحصا ا ســات  لدرا وا
الســّكانّية يف األحيــاء– التــي 
اختيــاِر  تحســنَي  َتِزيــُد  قــد 
موضــع اإلســكان، ومشــاركِة 
املجتمــع املحــّي، وُتهيِّــُئ ملهنــديس تخطيــط املدينــة أن 
ــنَي  ــاَم الالجئ ــي أم ــي ُتْخ ــَع الت ــة املواض ــوا يف األولوّي م ُيقدِّ

ســبيَل االندمــاج الــذي هــو أســهل.

ومــن املهــم ِذْكــُر أّن َهمــرُبغ خصوصــاً مدينــٌة غنّيــة، َقــدرَْت 
عــىل تويــل مشــاريَع تنميــٍة جيــدة بفاِئــِض ميزانّيتهــا، 
ــون  ــد ال يك ــم، ق ــة. نع ــة االّتحادّي ــن الحكوم ــٍم م ــع َدْع م
ــرُبغ  ــا لَهم ــنَي م ــي تســتقبل الالجئ ــات الت ــن البلدّي ــرٍي م لكث
ــّدُم  ــرُبغ، ُتق ــة َهم ــَج سياس ــّن نتائ ــة، ولك ــوارد مالّي ــن م م
دروســاً بــنَي يــدي البــالد التــي تطلــب ُطُرقــاً ُمْبَدعــًة، لبــدء 
ــكان  ــة، إلس ــورِة الكلف ــدة ميس ــكنّية جدي ــداٍت س ــاِء وح بَن
ــا األرايض  ــلُّ فيه ــي تق ــة الت ــق الحرضّي ــنَي يف املناط ش امُلهمَّ

ــة. ــاء والتنمي ــة للبن القابل

 jswolff@stanford.edu ِجِسكا َسْيِدي ُولف 
مديرَُة برامج، يف مخترب سياسة الهجرة، بجامعة ستانُفرد 

/https://immigrationlab.org وباحَثٌة، يف مرشوع الالجئني 
يف املدن )Refugees in Towns(، بجامعة تفتس

1. َمن شاء الوقوف عىل معطيات الواصلنَي إىل َهمرُبغ كلَّ شهٍر، ومعطياِت بناِء املساكن 
www.hamburg.de/sfa-lagebild :الجديدة فيها، َفلَيْنُظرها يف

2. هذه املقالة مبنّيٌة عىل بحٍث ملؤلِّفِتها عنوانه: التخطيط لالستفادة من األرايض يف َغْمرَِة 
‘أزمة الهجرة’: إنشاء تعريٍف مكاينٍّ الندماج الالجئني.

 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

مساكن مؤّقتة من صفيح لطالبي اللجوء، تقع يف َمْوضِع َتْعمرٍي حرضّي )انظر َمنَظرَُه من الجّو يف الصفحة املقابلة( يف حّي َهاِفنِسِتي بَهمرُبغ، ليَس يجاوره يشٌء 

من أسباب الراحة والخدمات، وليَس فيه من الجريان الساكنني أحد.
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ة يف أثينا امُلواطَنُة الحقَّ
كريم القباين، ووائل حبال، وتوم ِوْسرِتن

ُ يف هذه املقالِة أعضاٌء من ُملَتقى الشباب السورّي واليونايّن الواِقع يف أثينا كيف ُيِتيُح املمُْلَتقى ِمنّصًة  ُيفرسِّ
ة يف املدينة.  للمواطنة الحقَّ

أنشـأنا ُمْلَتقـى الشـباب السـورّي اليونـايّن يف سـنة 2018 قاصديـَن 
إىل َدْعـمِ أنشـطة بنـاِء املجتمـع املحـّي التـي يقـوم بهـا الالجئون، 
وطالبـو اللجـوء، والجيـل الثاين من السـورّيني واليونانّيـني. وهدفنا 
البعيـد األمـد هـو إعانـة هـؤالء وغريهـم مـن املجتمعـات املحلّية 
عـىل أن يصـريوا مواطنني ويبلغوا مـن املواطنة الحّقـة تامها. أثينا 
هـي املـكان الـذي نعيش فيـه ونعمل وننـام ونحبُّ ونلعـب، وإّنا 
لَُنعارُِض بشـّدٍة فكرَة أّن الالجئني ضحايا ضعفاء أو أناٌس بائسـون. 
نحـن مواطنـون. اجتمعنـا فأّلفنـا فريقـاً مـن الناشـطني، والـذي 
جمعنـا هـو َفْهـٌم مشـرتك ألهمّية وِعَظـِم َقْدِر العمـل الجامعّي يف 
املجتمـع، وال سـّيام مـن خالل بنـاء املشـاريع ِبَيِد املجتمـع املحّي 
مـن أجـل املجتمـع املحـّي. ثـم إّنا نجـري البحـوث ونّتبع أحسـن 
ُسـَنِن العمـل يف اإلدمـاج، ونعمـل متضامنـني ومتعاونـني مـع غرينا 
مـن املنّظـامت املعنّيـة باملهاجريـن واألقلّيـات ومـع مجتمعاتهـم 

املحلّية. 

ُمجاَهَدٌة حضّية 
وتتداخـل  فيهـا  تتجّمـع  امُللَتقـى خلفّيـًة حرضّيـة  ُيكاِفـُح عمـل 
روايـاٌت عـن ‘األزمـة’ مختلفـٌة. ويف َغْمـرَِة حـاٍل اقتصادّيـٍة صعبة، 
وغيـاب الدولـة يف أعـامل إيصال الخدمات، ال بـّد للجهات الفاعلة 
ـل. إذ هناَك نقـٌص يف دعم الدولة  املنّظـامت األخـرى مـن أن تتدخَّ
للتضامـن ونشـاط األعـامل، ولكّنـا نعمـل مـع غريهـا عـىل بنـاء 
ِشـَباِك التضامـن، وَجْمـِع َمْنظـوراٍت ِعـّدة ومجـاالت مختلفـة مـن 

األنشطة. 

ولطاملـا كانـت أثينـا مدينـًة َيْقِدُمهـا كّل مـن الذين عـربوا الحدود 
حديثـاً، وتاريخّيـاً، الذيـن ينتقلـون يف حـدود اليونـان ويهاجـرون 
مـن مـكاٍن إىل آخـر. ويشـيع سـامع النـاس يقولـون: “ليـس مـن 
يشٍء اسـمه أثينيُّـون أصليُّـون”، عـىل حـني يقـول مثـٌل عـريّب َمـن 
عـاَش قومـاً أربعـنَي يومـاً صـاَر منهم. ومـع ذلك، فإغـالق الحدود 
ـل ُتْبِقـي النـاَس يف املدينـة، وهـذا ُيْفـِي إىل  وتقييـد حرّيـة التنقُّ

حـاٍل تقتـي َبـْذَل جهـٍد لبنـاء املجتمـع واالنتـامء.

لكْن ال شـكّ أّن هذه السياسـة وشـاعرّية االنتامِء قد ُقوِبَلتا بَعداِء 
بعـض النـاس. إذ يتزايـد رَُهـاُب األجانـب واالعتـداءات العنرّيـة 
يف هـذا البلـد الـذي يعـاين أزمـًة مالّيـة، ففيـه ُيَجـرُّم املهاجـرون 
تجرميـًا عريضـاً، وُيضَفـى الطابع املؤسـّي عىل التنميـط العنرّي 

والَحْجـز.1 وواصلـت الحكومة التـي ُيطَلُق عليها اسـم الدميقراطّية 
الجديـدة، منـذ انتخبـت يف منتصـف سـنة 2019، إخـالَء األماكـن 
التـي يشـغلها الالجئـون َشـْغاًل غـري شعـّي، وأقـرّت قوانـني لجـوٍء 

تنتهـك حقوق اإلنسـان. 

مـة  ولكـّن كّل ذلـك َيْسـتنِهُض ِهَمَمنـا. فلـاّم مل يكـن هنـاَك منظَّ
دولّيـة غـري حكومّيـة لتتوّسـط، ظهـرت إمكانّياٌت جديـد للتواصل 

والتعـاون املباَشيـن بـني البلدّيـة واملجتمعـات املحلّيـة. 

مشاريع الّناشطني 
عـىل  مشـاريَع  يف  واليونـايّن  السـورّي  الشـباب  ُملَتقـى  ُيشـارُِك 
 Curing the( لِْنبـو ذا  املدينـة، مثـل منّظمـة كيورِْنـغ  مسـتوى 
Limbo( التـي ُتسـِهُم يف مـا ُيْبـَذُل مـن جهـٍد لتمكـني املجتمعات 
املحلّيـة وإعانتهـا عـىل امُلـيِّ ُقُدمـًا لتغلـب حـاَل عدم االسـتقرار 
ُوملَتَقاَنـا  اللجـوء.2  طالبـي  أكـر  عـىل  الواقعتـان  الحـرية  وحـاَل 
وُيِشـرُي  لِْنبـو،  ذا  كيورِْنـغ  منّظمـة  ُمسـّمًى يف  متضامـٌن  مجتمـٌع 
لقيمـة  تقديـراً  األِثينيُّـون،  باسـم  املنظمـة  عـىل  القيِّمـون  إلينـا 
العمـل املجتمعـّي الـذي نقـوم بـه. ولقـد عملنـا بجـدٍّ عـىل َوْصِل 
أفـراد املجتمـع املحـّي السـورّي يف أثينـا بهـا وعـىل تكينهـم، ثـّم 
عملنـا عـىل تثيـل هـذا املجتمـع املحـّي يف مسـتويات مختلفـة، 
ففـي السياسـة املحلّيـة، ويف اجتامعـاٍت مـع ممّثلـني مـن االتحـاد 
األورويب واملفوضّيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني، يف 
عديـٍد مـن األحـداث الثقافّيـة، وذلـك جزٌء مـن الحيـاة اليومّية يف 
أثينـا وداخـَل البلدّيـة. وقـد أنشـأنا درجـة عالَيـًة مـن الثقـة بنا يف 
املجتمـع املحّي السـورّي ويف غـريه، وأقمنا ُملتقانا عىل أسـاِس أّنه 
مـورٌد رئيـٌس للسـورّيني الذيـن يف أثينـا ويف أماكن أخـرى باليونان.

ويف املسـتوى الفـردّي، نتعّلم اللغات ونتلّقى التعليـَم وُنعلُِّم غريَنا، 
ـة. ومّل َنْنفّك ُنِعـدُّ برامج تنمية  فـكلُّ هـذه، أدواٌت للمواطنـة الحقَّ
املهـارات مـن أكـر مـن سـنة، والعديـد منهـا جاهـٌز للعمـل جاٍر. 
وإّننـا ُمَشـاركوَن أيضـاً يف العديـد مـن املبـادرات األخـرى يف أثينـا، 
ومـن ذلـك: مشـاركتنا يف دورات إدارة األعـامل تدعمهـا منّظمـة 
 )Odyssea( ومرشوع أوديسـيا )Solidarity Now( التضامن اآلن
ُترّكـزان عـىل العمـل االجتامعـّي، ثـم  ومنّظمتـان مقرّهـام أثينـا 
املنتـدى  ينظمهـا  التـي  السـيايّس  اإلدمـاج  حملـة  يف  مشـاركتنا 
اليونـايّن لالجئـني، نتلّقـى فيهـا اإلرشـاد التيسـريّي والتدريـب عـىل 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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املنـارصة، ومعلومـاٍت عـن القوانـني الدولّيـة واملحلّيـة، ثـم إدارتنا 
لُورَِش تسـجيل صويّت وإنتاجنا مسلسـاًل إذاعّيا3ً، ثم إتاحتنا دوراٍت 
السـتنهاض الِهَمـِم وتوسـيع املـدارك، وإلقاؤنا محـارضاٍت وحفالٍت 
الدميقراطّيـة  موضوعهـا  واملهرجانـات  املـدارس  يف  موسـيقّية 
والثقافـة واالندمـاج السـيايّس، وإجراؤنـا أعـامالً تنظيفّيـة بانتظاٍم 
يف الشـواطئ والشـوارع، ومشاركتنا يف املشـاريع الزراعّية، وتوعيتنا 
املجتمـعَ املحـّي مبـا له صلـةٌ بالبيئة من مسـائَل وحلـول، وإدارَُتنا 
َمْجِلَسـاً للثقافـة ومـن بعـض مـا فيـه برنامـٌج للرقـص السـورّي، 

وتنميتنـا املهـارات املوسـيقّية وتبادلهـا.

ونعمـل أيضـاً عـىل كثـري مـن املشـاريع األخـرى، ومنهـا: التخطيط 
َبـْدِء  إىل  يتطّلعـون  الذيـن  النـاس  لَدْعـِم  عمـٍل  منـوذِج  إلخـراِج 
أعاملهـم الخاّصـة، وتهيئـة قطعة أرٍض خـارَج أثينا لتكـوَن موضعاً 
إلنتـاج غـذاٍء مسـتدام، وافتتاح مقهى ثقـايّف سـُيتَبادُل فيه أطراف 
الحديـث باللغـات األجنبّيـة لتعلُّمهـا وسـُتَقاُم العـروض اإلبداعّية 
وسـُتَداُر املناقشـات الثقافّية، وإيجاد بيٍت مشـرتك ألعضـاِء ُمْلَتقى 
الشـباب السـورّي اليونـايّن الذين مى عىل عضوّيتهـم زمن طويل 
ـَع نطـاق  ولحـاالت اإلسـكان الطـارئ، والعمـل مـع األطفـال لنَوسِّ
عملنـا يف املجتمـع املحـّي، وإتاحة مزيٍد مـن دروس صناعة األفالم 
، وإجـراء برنامـج للخياطـة والِحـرَف، وإقامـة  واإلنتـاج اإلعالمـيّ

تدريـٍب عىل إصـالِح اآلالت املوسـيقّية.

ونحـن نقـود اليـوَم خطـًة لالسـتفادة مـن أصحـاب مهـارات البناِء 
ـعُ  ُنوسِّ وبذلـك  املهدومـة،  املبـاين  لتجديـد  املحـّي  املجتمـع  يف 
د يف املدينـة. ثـم  خيـارات إقامـة الالجئـني وُنقلِّـُل مشـكلة التـرشُّ
إّن بيننـا وبـني وزارة الرتبيـة والتَّعليـم اّتصـاٌل لنحصـل منهـا عـىل 
إذٍن لدخـول مخّيـامت الالجئـني يف املدينـة، يك ُنِعـنَي املجتمعـات 
املحلّيـة هنـاَك عـىل إيجـاد حلـول بـدالً مـن اإلقامـة يف املخّيامت، 

ونعمـل معـاً يف الوقـت نفسـه لتحسـني الحـال يف املخّيـامت.

لقـد أنشـأنا ُمْلَتقـى الشـباب السـورّي اليونـايّن ووصلنـا بـه إىل مـا 
وصلنـا إليـه اليـوَم مـن غـري ميزانّيـة، مل يكـن بـني يدينا إال ُحْسـُن 
اليـوَم  ونحـن  والتضامـن.  واملواظبـة  واالجتهـاد  والتنظيـم  النّيـة 
بصـدِد التسـجيل لَجْعـِل ملتقانـا منّظمـًة غـري حكوميـة، وذلـك 

لنضمـن اسـتدامَة عملنـا يف َوْضـٍع سـيايّس ال ينفـكُّ يتقّلـب. 

انفتاح املدينة
ملّـا كّنـا خربنـا مـا خربنـاه يف اليونـان، اكتسـبنا َفْهـاًم عميقـاً يف آثار 
الالجئـني وتأثريهـم يف املجتمـع املضيـف والَعْكـس، ونحـن اليـوَم 
ُنحـوُِّل هـذه املعـارف إىل أفعـال. وصحيـٌح أّن عملنـا منبثـٌق مـن 
املجتمـع املحـّي السـورّي، ولكّنـه ال يقتر عليهم. بـل إننا نهدف 
أخـرى يف نصيـٍب مـن عملنـا  ُنـرِشَك مجتمعـاٍت محلّيـة  أن  إىل 

ـُن بذلـك َبْعُضنـا بعضـاً. هذا من جهـة، ومن جهٍة  ومواردنـا، فُيمكِّ
أخـرى، فـإّن مـا ُيِنِهـُض ِهَمَمنـا يف عملنا هـذا هو بـذل الجهد ألن 
ُنـدَرَج يف الحيـاة السياسـّية والثقافّيـة يف أثينـا، ونعـم، هذا يقتي 
حقوقـاً أكـر، ولكّنـُه يقتـي أيضـاً أن نتحّمل مسـؤولياتنا وُنْسـِهَم 

يف ُحْسـن حـال املدينة.

ننُظـُر إىل املدينـة فنسـأل أنفسـنا: مـاذا ميكـن أن نفعـل لهـا مـن 
ة، ولهـذا نرى  حيـث نحـن مواطنـون؟ هـذا َفهُمنـا للمواطنـة الحقَّ
أّن ُمْلَتقـى الشـباب السـورّي واليونايّن هو منّصـة مواطنة. فنهدف 
إىل اسـتنهاِض ِهَمـِم الجامعـات األخرى وإلهامهـم أن يصريوا جزءاً 
َن  ع واالختـالف، فُنَمكَّ مـن املدينة َنِشـطاً، وذلـك للدفاع عن التنـوُّ
إّننـا نعمـل عـىل توسـيع التضامـن وانفتـاح  بذلـك جميعـاً. ثـم 
ـت بـنَي املواطنـني وغـري  املدينـة؛ أي إسـقاط الحـدود التـي ُخطَّ

املواطنـني، وبـني الالجئـني ومضيفيهـم.

 kareemalqabany@gmail.com كريم القباين

 waelhb707@gmail.com وائل حبال

thom.western@gmail.com توم ِوْسرِتن

 أعَضاُء الفريِق األسايّس يف ُمْلَتقى الشباب السورّي اليونايّن

 www.facebook.com/SGYF2019/

َعْت عملّيُة إكِسْنُيس ِزيُيس ُسْلطتا ‘الَوْقِف والتفتيش’ عند شطة  يف سنة 2012، وسَّ  .1
أثينا، وأفضت إىل زيادة َحْجِز الناس الذين عربوا الحدود ليصلوا إىل اليونان. انظر:

 Rozakou K )2018( ’Solidarians in the Land of Xenios Zeus: Migrant 
 Deportability and the Radicalisation of Solidarity‘, in Dalaklglou D

)متضامنون يف أرض إكِسْنُيس ِزيُيس: إجازة ترحيل املهاجرين وتطرُّف التضامن( 
وانظر: 

 Agelopoulos G )Eds( Critical Times in Greece: Anthropological
 Engagements with the Crisis London: Routledge. pp 188–201.

)زمٌن حرٌج يف اليونان: االرتباطات األنروبولوجّية باألزمة(
  https://curingthelimbo.gr/en/home .2

 .https://citizensoundarchive.com 3. ملزيٍد من املعلومات انظر

أََشديُد الّرغبِة أنَت يف أن تقرأَ نرشَة الهجرة 
القرسية وُتِعنَي كوكب األرض يف آٍن معاً؟ 

 إذن أرسل إلينا رسالة إلكرتونّية من طريق 
fmr@qeh.ox.ac.uk لُتلِغي نسختك املطبوعة! واطلب بدالً من 

 ذلك إشعارات الربيد اإللكرتوين من 
)www.fmreview.org/ar/request(، لتصَل إىل جديد األعداد 

من َفْوِر صدورها. )يرجى أن تستمّر يف طلب النسخ املطبوعة إن 
كان الغرض من طلبك إّياها التدريب واملنارصة، أو إن كان سبيلك 

إىل الّشابكة –أو سبيل شكائك إليها– غري معّوٍل عليه دوماً(.
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املقارَباُت امُلخّصصُة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها: بديٌل يف سياقات التَّهجري الحضّي
ِجْمس ِشل ومحمد حلمي وسييك هريانو

دِة القطاعات، من حيث هي أكرث  يتزايد قبول املقاربة املتكاملة املَْركوزَِة يف أماكن جغرافّية محّددة، امُلَتعدِّ
رين والسّكان امُلضّيفني، وال سّيام يف السياقات الحضّية. مناسبًة من غريها يف االستجابة لحاجات املهجَّ

تميَّـز العقـدان األخـريان من الزمـن بزيادٍة عظيمـة يف حاالت 
ر وقـوع النِّزاع واّتسـاِع نطاقِه،  الطـوارئ اإلنسـانّية، بسـبب تكرُّ
الرسيـع.  الحـرضّي  ـع  والتوسُّ والتَّهجـري،  الطبيعـة،  وأخطـار 
ولتقويـة االسـتجابة الجامعّيـة لهـذه الطـوارئ، أطلقـت أعامل 
اإلصـالِح يف ميـدان العمـل اإلنسـايّن يف سـنة 2005. وكان مـام 
تحّصـَل مـن ذلـك إنشـاُء املقاربـة القطاعّية لتحسـني املشـاركة 
بـني الجهات الفاعلـة يف ميدان العمل اإلنسـايّن، وتعزيز فّعالّية 
املجموعـات  نظـام  أصبـح  ذاك،  ومـذ  اإلنسـانية.  االسـتجابة 
املركـوز يف القطاعـات آلّيَة التنسـيق املَتعارَفـة يف أكر الطوارئ 

الكربى. 

وقـد َحّسـَن بنَيـاُن التنسـيق يف نظـام املجموعـات االسـتجابَة 
تخصيـٌص  ذلـك  مـن  فـكان  املعلومـات،  وإدارة  اإلسـرتاتيجّيَة 
بالقيـاس إىل غـريه يف املـوارد للسـّكان املترّضريـن يف  ُمّتِسـٌق 
قطاعـات معّينـة. ولكـّن ذلـك حـّث أيضـاً أصحـاب املصلحـة 
ويتعاونـون  فيتخّصصـون  ُمْنعزلـنَي،  العمـل  عـىل  املعنّيـني 
ويطـّورون األدوات داخـل قطاعاتهـم فقـط. وصاحـب هـذه 
وإنشـاٌء  القطاعـات،  بـني  التعـاون  ِقّلـةٌ يف  املنعزلـة:  األعـامل 
السـتجابات تعمـل موازيـًة َجْهـَد الحكومـة املحلّيـة امُلضّيفة أو 
تعمـل مسـتقّلًة عنهـا تامـاً، واْنعـَداُم اللِّنِي يف سـياقات متنّوعة 

معّقدة. 

ثـم نشـأ إجـامٌع متزايـٌد عـىل أّن االسـتجابة اإلنسـانّية تقتـي 
ُ -كرًة مبالغاً  الً حقيقياً يف طريقـة املقاربة والتفكري. وَيْكـرُ تحـوُّ
اإلنسـاين يف  العمـل  ميـدان  الفاعلـة يف  الجهـات  ُبْطـُؤ  فيهـا- 
التكيُّـف مـع حاجات املجتمعـات املحلّية املتـرّضرة يف مختلف 
السـياقات، وهـي غـري قـادرٍة عـىل اّتبـاِع املقاربـات املتكاملـة، 
السـياقات  يف  رضورّيـة  ُتعـدُّ  التـي  القطاعـات،  املتعـددة 
الحرضّيـة املعّقـدة، اّتباعـاً فّعـاالً مّتسـقاً. ومن َثـمَّ كانت قيمة 
املقاربـة املتكاملـة املتعـددة القطاعات يف السـياقات الحرضّية 
معرتفـًا برضورتهـا عـىل الخصـوص. وَنْذُكـُر هاهنـا عـىل سـبيل 
تـويص يف  الهيئـات  بـني  املشـرتكة  الدامئـة  اللجنـة  أّن  املثـال، 
مذّكرتهـا التوجيهيـة يف التنسـيق الحـرضّي بـأّن عـىل أصحـاب 
املصلحـة املعنّيـني يف ميـدان العمـل اإلنسـاين “َدْعـمَ تشـغيِل 
آلّيـات التنسـيق امُلخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا املعمول 
بهـا يف مسـتوى املدينـة أو مسـتوى البلدّيـات أو يف املسـتوَيني 

معـاً، ومقاربـَة التنسـيق يف منطقـة جغرافيـة محـّددة، واّتبـاع 
منظـوٍر تشـاريّك متعـدد القطاعـات”.1 

عـىل أّن املقارَبـات امُلخّصصـة لـكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها2 ليسـت 
أمـراً جديـداً. وهـذا الـرضب مـن املقاربـات مبنـيٌّ عـىل خـربة 
منـذ  العاملـني  والعمـراين  الحـرضّي  بالتخطيـط  املشـتغلني  يف 
سـتينّيات وسـبعينّيات القرن العرشين يف التجديد املجتمعّي يف 
األماكـن الفقـرية والتـي تكـر فيهـا مواطـن الضعف.3 ثـم هناَك 
فريـق عمـل املسـتوطنات الحرضّيـة4، وهـو مـع قبولـه الفروَق 
الدقيقـة يف مـا عند الهيئـات من تعريفات املقاربـات امُلخّصصة 
لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا أو مسـتوطنة عـىل ِحَدِتهـا، َتِجـُدُه 
ُيعرُِّفهـا بتعريـٍف يشـتمل عموماً عـىل الخصائص األربـع اآلتية: 

الخصيصـة الجغرافيـة: وهي اسـتهداف املناطـق الجغرافية  	
التـي فيهـا مـن الحاجات َقـْدٌر كثـري، ُتَحّددها حـدود مادّية 
أو اجتامعّيـة أو إدراّيـة )أو مجموعـة مـن هـذه العوامـل(، 
قـد تختلـف سـعة نطاقهـا عىل حسـب األحياء، فمـن أحياِء 

بلـدٍة وحـاراٍت، إىل بلـدٍة أو مدينـة بُرّمتها.

الحاجـات  	 يف  النظـر  وهـي  القطاعـات:  د  تعـدُّ خصيصـة 
والقـدرات وإيصـال الخدمـات يف كلِّ القطاعـات )فاإليـواء، 
وامليـاه والـرف الصحـّي وتدابـري ِحفـظ الصّحـة العاّمـة، 

والرعايـة الصحّيـة، وُسـُبل املعـاش، إلـخ...(.

خصيصـة الشـمول: وهـي مراعـاة يف كلِّ الفئـات السـّكانّية  	
يف املوضـع التـي ُتطّبـُق املقاربة فيه، مثال ذلـك: امُلضّيفون، 
ممـن  وغريهـم  الحـرض،  وفقـراء  والعائـدون،  ـرون،  وامُلهجَّ

فيهـم مواطـن َضْعـٍف معّينة.

الفاعلـة  	 الجهـات  كلِّ  إشاك  وهـي  الّتَشـارُك:  خصيصـة 
الحـارضة يف املوضـع الـذي ُتطّبـُق فيـه املقاربـة أو العاملـة 
فيـه، ال سـّيام السـلطات املحلّيـة، واملجتمـع املحـّي املديّن، 

ومـزّودي الخدمـات، واملنظـامت الدوليـة، إلـخ... 

واسـتجابًة الزديـاد االهتـاَمم باملقاربـة، وإرادًة لَدْعـِم الجهـات 
الفاعلـة يف ميـدان العمـي اإلنسـاين يف تطبيقهـا املقاربـة عـىل 
السـياقات الحرضّيـة املعّقـدة، جمـع فريـق عمل املسـتوطنات 
الحرضّيـة وحلَّـلَ أكـر مـن 30 دراسـة حالـة. وُيَعالِـُج أكـَرُ من 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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ْلـِث دراسـات الحالـة هـذه رصاحـًة آثـاَر التَّهجـري يف املـدن  ثثُ
ُد كيـف هّيـأت مختلف املنظامت اسـتجابتها،  والبلـدات، وُيحـدِّ
يف كلٍّ مـن السـياق اإلنسـايّن واإلمنـايّئ، ويغلـب يف ذلـك االبتداُء 
ـُع نطـاق املعالجة  مبعالجـة الحاجـات يف قطـاٍع واحـد، ثـم ُيوسَّ
لتصـري مقاربـًة ُمخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا، يف مناطَق 

ُميِّزَت مبواطـن َضْعفها.5 

ومـن خـالل دراسـات الحالـة هـذه، َبـَرَز عـدٌد مـن املالحظـات 
والفوائـد املحتملـة مـن تطبيـق املقاربـة عـىل سـياقات التَّهجري 

الحرضّي. 

إنَشاُء منّصاٍت للوصول إىل مقاربة مشرتكة
مـن املألـوف عنـد تطبيـق املقاربـة امُلخّصصة لـكلِّ منطقٍة عىل 
ِحَدِتهـا أن ُتنشـأَ ‘منّصـة’ تجمـع بـني رضوب الجهـات الفاعلـة 
ليّتفقـوا عـىل تنفيـذ اسـتجابة جامعّيـة. وتجمـع هـذه املنصات 
)كاإليـواء،  مختلفـة  قطاعـات  يف  العاملـة  الفاعلـة  الجهـات 
مـن  إلـخ...(  املعـاش،  وُسـُبل  الصحّيـة،  والرعايـة  والحاميـة، 
الجهـات الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـايّن واإلمنـايّئ، الوطنّيـة 
والدولّيـة، ومـن السـلطات املحلّيـة، والّجْمـُع مـن هـذه األخرية 
آخـٌذ يف التزايـد. وُتعـنُي هـذه املنصـات عـىل تعزيـز املقاربـة 
املشـرتكة بإنشـاء َفْهـٍم مشـرتك أوالً )َيْسـتفيُد منـه التخطيـط(، 
ورؤيـٍة مشـرتكة ثانيـاً، وهذا ُيْفـِي إىل مجموعة مـن األولوّيات 

املشـرتكة التـي تقصـد إىل السـّكان يف املناطـق امُلحتاَجـة. 

ومـن األمثلـة البـارزة يف التطبيـِق، َتْطبيـُق املقاربـة امُلخّصصـة 
الشـاملّية  املنطقـة  يف  الرقـة،  يف  ِحَدِتهـا  عـىل  منطقـٍة  لـكلِّ 
أجـرت  املترّضريـن،  السـكان  فلَدْعـِم  سـورية.  مـن  الرشقّيـة 
مبـادرة ِريتـش )REACH(6 سلسـلًة مـن التقديـرات امُلخّصصة 
لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا، وتشـاركت يف ذلـك هـي ومنتـدى 
يف  الرشقّيـة  الشـاملّية  املنطقـة  يف  الحكوميـة  غـري  املنظـامت 
سـورية. وقّدمـت التقديـرات بـني يديهـا نظـرة عاّمة شـاملة يف 
املدينـة، واسـُتْكِمَلْت بتقديـرات ُمحَكَمـة عىل مسـتوى األحياء، 
ومنهـا َجْمـع معلومـات حـاالت العـودة، والسـكان، والحاجات، 
والوصـول إىل مـا هـو ُمهّيٌأ، إضافًة إىل الخدمـات والبنية التحتّية 
)واألرضار التـي لَِحَقْتهـا(. ُثمَّ خلصت نتائـج التقديرات املتعددة 
القطاعـات إىل إفـادِة أولوّيـات االسـتجابة، وذلـك بتنسـيق مـن 
منتـدى املنظامت غـري الحكوميـة يف املنطقة الشـاملّية الرشقّية 
املجموعـات.  نظـام  قطـاع  رؤسـاء  مـع  باملشـاركة  سـورية  يف 
ـعَ ذلك ليشـمَل ِعّدًة من البلدات واملدن يف سـورية.  وبعُد، ُوسِّ

رون ُمشـّتتني، ويف املجتمعات  وأّمـا يف العـراق، حيث ُيِقيُم املهجَّ
املـوارد  مراكـز  مـن  سلسـلٌة  ُأنِشـَئت  فقـد  امُلضّيفـة،  املحلّيـة 

املحلّيـة، فكانـت مراكَز إعانـٍة مجتمعّية يف املحافظات الرئيسـة 
وكركـوك،  وديـاال،  األنبـار،  ومنهـا  العائـدون،  إليهـا  عـاد  التـي 
ونينـوى، وصـالح الديـن. فَيـرّست مراكـز املـوارد املحلّيـة هـذه 
باملعلومـات،  النـاس  تزويـد  خـالل  مـن  الخدمـات  إيصـال 
وإحالتهـم إىل مـزّودي الخدمات، وإشاكهـم مجتمعياً، فقصدت 
بذلـك إىل الحاجـات املجتمعّيـة بالجملـة، بـدالً مـن الحاجـات 
القطاعـات  أنشـأتها  التـي  أو  التَّهجـري  إىل حالـة  تسـتند  التـي 
ُ أولوّيـات مراكـز املـوارد املحلّيـة  التـي تعمـل معزولـًة.7 وُتعـنيَّ
مـن خـالل تقديـٍر شـامٍل ُمخّصـٍص لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا، 
يقتـي مـن الجهـات الفاعلـة العاملـة أْن تتعـاون عـىل ترتيـب 
التهـا القصـرية األمد واملتوسـطة األمد عىل حسـب األولوّية  تدخُّ
يف قطاعـاٍت ِعـّدة. وُينّفـذ إطـار التنسـيق هـذا مبشـاركِة املركـز 

املشـرتك للتنسـيق والرصـد يف الحكومـة العراقّيـة. 

وقـد ُطّبقـت مقاربة األحياء أيضاً إلفادة اسـتجابة مـا بعد الهزّة 
األرضّيـة سـنة 2010، َطّبقهـا عـدٌد مـن الـرشكاء يف حـّي رافـني 
َمـت هنـاَك  ُبْنتـاد يف العاصمـة الهاييتّيـة بور-أو-برانـس. فُصمِّ
منصة كايت لالسـتجابة لقضاء الحاجات اإلنسـانّية األساسـّية عند 
األرس الّنازحـة املتـرّضرة من الهـّزة األرضّية، وذلـك بتهيئة أحياٍء 
آمنـة صالحـة للسـكن، وإنشـاء الظـروف التـي ُيحتـاُج إليهـا يف 
تحسـني الخدمـات الرضورّيـة. ومن أعـامل االنتعاش بعـَد الهزّة 
، وإقامة الحاميـة، والرعاية الصحّية،  األرضّية الَحْشـدُ امُلجتمعـيّ
والـرف  امليـاه  وتهيئـة  واملـآوي،  للمسـتوطنات،  والتخطيـط 

الصحـّي وتدابـري ِحفـظ الصّحـة العاّمة. 

وُتْلِقـي هـذه األمثلـة الضـوَء عىل القيمـة املضافـة املحتملة من 
هـذه املقاربـة يف األزمـات اإلنسـانّية التـي تقـع يف السـياقات 
الحرضّيـة املعّقـدة. ولكـّن الواقـع أّن املقاربـة ال مكان مناسـب 
لهـا -عندمـا ينظـر إليهـا أّول نظـرة- يف بنيـان تنسـيق العمـل 
اإلنسـايّن القيـايس وُطـرق عملـه، ولهـذا األمـر فوائـد مـن وجـٍه 
وتحّديـات مـن وجـٍه آخـر. فعـىل سـبيل املثال، ملّـا كانـت ِفرَُق 
العمـل الحـرضّي امُلخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا أو ِفـرَُق 
العمـل الحـرضّي املتعددة القطاعـات غري ملزمة بالـرضورة بأّي 
قـرار لتفعيـل أو تعطيـل املجموعـات الفرديـة أو القطاعـات، 
أمكـَن أن يكـون لهـا إسـهام ذو شـأٍن، يف االنتقـال البعيـد األمد 
إىل تحقيـق االنتعـاش واالسـتقرار. وفـوق ذلـك، ميكـن إنَشـاُء 
منّصـٍة تنسـيقّية، متعددة القطاعـات، ُمَحددٍة جغرافيـاً، فَتْدعُم 
البنـى اإلدارّيـة يف املدينـة َدْعـاًم فّعـاالً. هـذا مـن جهـة، ولكـْن 
مـن جهـة أخرى، َتِجـُد يف كثرٍي من األحيـان قيوداً تقيِّـُد التزويد 
باملـوارد وتقيِّـدُ االسـتدامة. فنظـراً إىل أّن هـذه البنـى امُلخّصصة 
لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا غـري مألوفـٍة َبْعـُد، وال هي جـزٌء من 
بنيـة تنسـيق العمـل اإلنسـايّن، َيْصعـُب التـزّود باملـوارد املالّيـة 
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واإلنسـانّية التـي ُيْحتـاُج إليهـا يف َدْعـِم هـذه البنـى، ومـن َثـمَّ 
تكـون يف األكـر ُمحـّددًة بزمـٍن، ومرتبطـًة مبرشوٍع محـّدد )أمده 

غالباً(.  قصرٌي 

وعـىل الَرغـم ماّم تقّدم، ليـس بالرضورة أن تعمل هـذه املنّصات 
منعزلـًة عـن بنية تنسـيق العمل اإلنسـايّن القامئة، وعـىل اآللّيات 
التـي تقودهـا القطاعـات واملجموعات أمثلـٌة، ُتبنّي كيـف ُهيِّأت 
لتصـري مثلهـا مثـل هـذه املقاربـة. فقـد حـدث ذلك يف مقديشـو 
بالصومـال، عنـد تأسـيس النظـام الثـاليّث املجموعـات. ويف هـذه 
الحالـة، نّفـذ فريـق مـن 14 شيـكاً من قطاعـات اإليـواء، واملياه 
والرعايـة  العاّمـة،  الصّحـة  ِحفـظ  وتدابـري  الصحـّي  والـرف 
َ أّنـه أكـر املواضـع  الصحّيـة، نّفـَذ 16 مرشوعـاً يف موضـٍع ُعـنيِّ
كثافـًة مـن حيـث عـدد الّنازحـني داخليـاً فيـه. وقـد ُقِصـَد بهذه 
املبادرة امُلنّسـقة إىل تحسـني حامية السـّكان يف األماكن املقصود 
إليهـا، وذلـك مـن خـالل تحسـني تخطيـط املسـتوطنات وإيصال 
الخدمـات املتكاملـة مـن قطاعـات ِعـّدة. ومـا إْن أنِشـَئ َفْهـٌم 
ـع النظام الثـاليث املجموعات،  مشـرتٌك وإطـار عمٍل للتنسـيق، ُوسِّ
فَشـَمَل الهمـوم التعليمّية والحامئّية التـي عند كثرٍي من الرشكاء. 

مختلفـة،  بُطـُرق  املقاربـَة  الهيئـات  مختلـف  طّبقـْت  قـد  وإذ 
أبـرزت دراسـات الحالـة هـذه ِعَظـَم شـأِن التأسـيِس ملنتديـاٍت 
َتْجَمـُع الجهـات الفاعلـة إلنشـاِء َفْهـٍم مشـرتك وُرْؤيـٍة مشـرتكة. 

تحسني الّتامسك االجتامعّي
املقاربـات  أّن  كيـف  الحالـة  دراسـات  مـن  عـدٌد  حـّدَد  وقـد 
املخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا ُتسـَتعَمُل لتقليـل التوتُّـر 
 . االجتامعـيّ الّتامسـك  وتحسـني  املعدومـة  املسـاواة  وإحيـاء 

فهـذه طرابلـس، وهـي مدينٌة شـديدُة مواطِن الّضعـِف يف لبنان، 
ُتضّيـُف عـىل التقديـر 72 ألـَف الجٍئ يف مركزها الحـرضّي املكتّظ 
بالسـّكان. وملّـا كان مـا يف أكـر أحيائهـا فقراً مـن املرافـق العاّمة 
غـري كاٍف، ومـا فيهـا من مرافـق ِحفظ الصّحـة العاّمة واملسـاكن 
غـري واٍف، أثـارت ظـروف العيـش يف طرابلـس ُمْشـكالٍت عظيمًة 
يف وجـه الالجئـني السـورّيني واملجتمعـات املحلّيـة امُلضّيفـة عـىل 
الّسـواء. فأتـت منظمـة ِكـري الدولّيـة مـن خـالل فرعهـا يف لبنـان 
بالحاجـات  وأقـرّت   ،)CARE International Lebanon(
 ، الرضورّيـة املرتابطـة وبالحاجـة إىل تقويـة الّتامسـك االجتامعـيّ
فطّبقـت مقاربـًة مخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا لتحسـني 
ظـروف معيشـة الالجئني واملجتمعـات املحلّية امُلضّيفـة، مع َرْكِز 
هـّم املقاربـة يف اإليـواء وامليـاه والـرف الصحـّي وتدابـري ِحفظ 
الصّحـة العاّمـة، وتعزيـز اإلدارة املجتمعّيـة. ورّكـزت منظمـة ِكري 
َقْلـِب طرابلـس، ومـن  َضْعفهـا يف  عـىل أحيـاٍء معّينـٍة مبواطـن 

أعاملهـا إصـالح البنيـة التحتيـة املجتمعّية أو تحديثها، وتحسـني 
إيصـال الخدمـات إىل كلِّ الشـوارع واملبـاين امُلْحتاَجـة إىل ذلـك، 
هـذا مـع َدْعـِم فـرادى األرس. ومـن بـني أهـّم مـا بـادرت إليـه 
املنّظمـة هـو تأليـُف لجـاٍن يف األحيـاء لتوعية الّناس يف املسـائل 
الحامئّيـة، ولَفْهـِم مصـادر التوتُّـر املجتمعـّي والطـرق املمكـن 

أخذهـا ملعالجة هـذا التوتُّر. 

أيضـاً،  ِحَدِتهـا  عـىل  منطقـٍة  لـكلِّ  املخّصصـة  املقاربـات  ومـن 
للمسـتوطنات  املتحـدة  األمـم  برنامـج  نّفذهـا  التـي  املقاربـة 
البرشيـة يف عـدٍد مـن املـدن بأفغانسـتان لـيك يعالـج حاجـات 
عـىل  تشـتمل  التـي  الحرضّيـة  املحلّيـة  للمجتمعـات  معّينـة 
عـدٍد عظيـم مـن النَّازحـني داخليـاً وللمسـتضعفني مـن أهـايل 
املجتمعـات املحلّيـة امُلضّيفـة. ولقـد حـّدَد هـذا الربنامـج، الذي 
أصبـح معروفـاً محلّيا باسـم ‘عملّيـة الناس’، األولوّيات املشـرتكة 
امُلرّسحـني،  واملقاتلـني  العائديـن،  السـّكانّية:  الفئـات  كلِّ  عنـد 
والنَّازحـني داخليـًا، واألرس الخفيضـة الّدخـل، يف 145 مجتمعـًا 

محلّيـاً.   

ما الخطوة التالية؟ 
ُ األمثلـة املذكـورة آنفـًا إال بعض الفوائـد املمكن حصولها  ال ُتبـنيِّ
عـىل  ِحَدِتهـا  عـىل  منطقـٍة  لـكلِّ  املخّصصـة  املقاربـة  بتطبيـق 
أننـا مـع دخولنـا سـنة 2020،  إاّل  التَّهجـري الحـرضّي.  سـياقات 
املقاربـة  هـذه  بفّعالّيـة  املتزايـد  االهتـامم  مـن  الرغـم  وعـىل 
وتزايـد األدلـة عـىل ذلـك، مـا يـزال تطبيـق املقاربـة املخّصصـة 
لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا يف هـذه السـياقات تطبيقـاً تدريجّياً، 
مـع أمثلـٍة َيْكـُرُ أن تكـون نتيجـَة َدْعـِم فـرٍد أو هيئـٍة أو عمـٍل 
مشـرتٍك بـنَي هيئاٍت، وَيْكـُرُ أن تظلَّ يف حدود مـدة زمنّية قصرية 

هـا مـرشوع ما.  يحدُّ

وإذ قـد قيـل مـا قيل، ليسـت املقاربـات املخّصصة لـكلِّ منطقٍة 
عـىل ِحَدِتهـا دواًء عاملّيـاً لـكلِّ داء، وقـد تكون قابلـًة للتطبيق يف 
ظـروٍف وغـري قابلـة للتطبيـق يف ظـروف )كالسـياقات الرسيعـة 
التغـريُّ أو يف أماكـن تقـلُّ فيها الخربة املحلّيـة والدولّية(. ولكّن يف 
تصيـري هـذه املقاربـة أداًة أخـرى مـن مجموعـة أدوات الجهات 
الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـايّن واإلمنـايّئ مزّيـة عظيمـة، إذ 
ُتّكنهـا مـن زيـادة العمل مبشـاركِة السـلطات يف املدينـة، لّدْعِم 
ريـن واملجتمعـات املحلّيـة امُلضّيفـة املسـتضعفة، يف املدن  املهجَّ

والبلدات. 

الخالصة
اإلنسـايّن  العمـل  بنيـَة  املقاربـة  هـذه  ُتكِمـَل  أن  ميكـن 
الراهنـة وأن ُتسـاِيرَها، وأن ُتسـتعمَل حيـث يكـون نظـام 
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اسـُتعِمَلت يف  املجموعـات غـري فاعـٍل، وهـي مفيـدٌة إن 
سـياقات االنتعـاش البعيـد األمـد أو األزمـات التـي يطـول 
أمدهـا أو يف ِكال األمريـن، أو يف الطـوارئ الناشـئة )وذلـك 
بتهييِئهـا منّصـًة إلجـراء تقديـٍر متعـدد القطاعـات يف كلِّ 

سـياق(. 

حاجـات  كلِّ  قضـاء  أو  معالجـة  إىل  تدعـو  ال  فاملقاربـة 
ُتهيِّـأ  أن  ميكـن  هـي  بـل  املتـرّضرة.  املحلّيـة  املجتمعـات 
إسـرتاتيجّيًة شـاملة حيـث ميكـن أن ُتعالـَج حاجـات معّينة 
عـىل حسـب األولوّيـة ثـم ُيعالَـُج غريهـا يف مراحـل تاليـة.

فأّمـا  معّينـة.  لسـياقاٍت  املقاربـة  تطبيـق  يصلـح  ال  وقـد 
العوامـل التـي تجعـل تطبيقهـا صالحـاً فهي: وجـود الخربة 
وسـّكاٌن  املحليَّـني،  واإلشاُك  والتوافـق  والدولّيـة،  املحلّيـة 

مسـتقرُّون نسـبّياً غـري ُمْنتقلـني.

ومـاّم يتحـّدى كثـرياً مـن املنظـامت التـي ُتطبِّـُق املقاربـة 
املخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا إسـهاُمها يف إنشـاِء 
وتنفيـذ إسـرتاتيجّيٍة، َمْوضوعـٍة جامعيـاً، بعيـدة األمـد، قـد 
ال تناسـب تـاَم املناسـبة تفويَضهـا أو خربَتهـا، أو ما عندها 
مـن مـوارد. ثـّم ال بـّد مـن إسـرتاتيجّيِة اسـتجابٍة َمْوضوعـٍة 
جامعّيـًا َترُْصـُد وتقـّوُم مـا ُتْسـِهُم بـه الهيئـات املتعـددة يف 
ُل من  سـبيل التغيـري، فـال َتْنِسـُب فـرادى الهيئات مـا ُيتحصَّ

االسـتجابة إيل إسـهامها وحدهـا.
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disaster contexts: Guidance note for Humanitarian Practitioners, IIED.
)املقاربات امُلخّصصة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها يف سياقات ما بعد الكوارث: مذّكرة توجيهّية 

للمزاولني يف ميدان العمل اإلنسايّن(
 https://pubs.iied.org/pdfs/10825IIED.pdf

4. هي اليوَم داخَل املجموعة العاملّية املعنّية بشؤون اإليواء.
 USWG )2019( Area Based Approaches in Urban Settings: Compendium  .5

 of Case Studies
)املقاربات امُلخّصصة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها يف الحرض: ُخالَصة دراسات الحالة( 

bit.ly/USWG-ABA-compendium-2019
 ،)IMPACT Initiatives( 6. وهي مبادرة مشرتكة، وُيَشارك فيها مبادرات إمباكت
.)UNOSAT( والربنامج التشغيي للتطبيقات الساتلّية ،)ACTED( ومنظمة أْكِتد

CCCM )2019( CCCM Case Studies 2016–2019: Chapter 2 .7
 )دراسات حالة من مجموعة تنسيق املخّيامت وإدارتها بني 2016 و2019: الفصل الثاين(

 https://cccmcluster.org/news/cccm-case-studies-2016-2019-chapter-2

ٌة من أصحاب املصلحة التَّهجرَي الحضيَّ يف الصومال املقاربة التي ُيَقارُب بها ِعدَّ
محمد تاروري ولورا ِبِنِسن وِشزَان كريويب وأَْود غايل

ُتجاِهُد مدن الصومال يف التصّدي للمطالِب العاجلة واآلجلة التي أثارها النمّو السّكايّن الرسيع فيها وَمْقَدُم 
الناس الفاّرين من األزمات يف املناطق الريفّية. وميكن أن ُتعنَي استجابٌة يتشارك فيها ِعّدٌة من أصحاب 

املصلحة املعنّيني عىل معالجة التحّديات التي تنشأ من ذلك معالجًة مستدامة.

يصـوغ التَّهجـري اليـوَم املشـهد الحـرضّي يف الصومـال، وُيسـِهُم يف 
ـعِ الحـرضّي الرسيـع يف البلـد. وقـد انتقل كثرٌي مـن النَّازحني  التوسُّ
داخليـاً مـن املناطـق الريفّيـة إىل املـُدِن الرِئيسـِة يطلبـوَن املـأوى 
والحاميـة واملعونـة اإلنسـانّية. مثـال ذلـك: أّن يف بيـدوة -وهـي 
عاصمـة محافظـة بـاي جنـويّب غـريّب الصومـال- زاَد عـدد مواضـع 
النَّازحـني داخليـًا مـن 70 موضعـاً قبـل الجفـاف الـذي نـزل بالبلد 
سـنة 2017، إىل 435 موضعـاً يف سـنة 1.2019 وقـد تضاعـف عـدد 
األخريَتـني عـىل حسـب  السـنَتني  البلـد إجـامالً يف خـالل  سـّكان 

عـىل  قـادرة  غـري  الضعيفـة  الحرضّيـة  النظـم  أّن  عـىل  التقديـر. 
التصـّدي ملطالـب السـّكان الذين ال ينفكُّ عددهـم يزيد، ويتعرُّض 
السـّكان املضيفـون والنَّازحـون معاً لخطـر اإلبعاد عن األساسـّياِت 

مـن بنيـٍة تحتّيـة وخدمات.

وواجهـت الحكومـة يف الصومـال تحـّوالً عظيـاًم يف خـالل السـنني 
مـن  ذلـك  صاحـب  ومـا  االّتحادّيـة  الواليـات  بتشـكيل  األخـرية، 
زيـادٍة يف الحاجـات التنسـيقّية. فقبـل هذا، كانت آلّيات التنسـيق 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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mailto:MHilmi@interaction.org
http://www.interaction.org
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املوجـودة موصولـًة يف أكرهـا ببنيـان العمـل اإلنسـاين. وبّينت 
دراسـات وتقوميـات ِعـّدة الحاجـَة إىل االسـتثامر يف التنسـيق 
والتخطيـط امُلَقاَديـن محلّيـاً وّدْعِمهـام، ملعالجـة آثـار النُّـزوح 

وإلعانـة املـدن الصومالّيـة عـىل التصـّدي لهـذه اآلثـار. 

ومـع ذلك، َنجاُح التخطيط والتنسـيق امُلتشـارَُك فيهـام ُمْعتِمٌد 
عـىل قـدرة البلدّيـات عـىل َقـْوِد ِعـّدٍة مـن أصحـاب املصلحـة 
ِبَيـِد  أمرهـم  زمـاُم  يكـوَن  أْن  ال  بينهـم،  والتنسـيق  املعنّيـني 
نظـام املعونـة الدولّيـة فقـط.  ولبناِء القـدرة وَدْعِم السـلطات 
عملـت  حرضّيـة،  وخطـط  إسـرتاتيجّيات  إنشـاء  يف  املحلّيـة 
األمـم املتحـدة مـع املنظـامت غـري الحكوميـة عـىل مسـاعدة 
الحكومـة عـىل تأليـف مجموعـِة عمـٍل إليجـاد حلـول تقنّيـة 
دامئـة يف بيـدوة وكيسـاميو، وَوْحـدٍة إليجاد الحلـول الدامئة يف 
مقديشـو. وأنشـأت الحكومـة االّتحادّية يف الصومـال منذ عهٍد 
قريـٍب أمانـًة للحلـول الدامئـة يف أكتوبر/ترشيـن األول 2019. 
وهـذه أّوُل مـرٍّة ُتنَشـُأ يف الصومال محافل تنسـيقّية مسـتدامة 
أّنـه  والبلدّيـات، وُيضـاُف إىل ذلـك  املقاطعـات  يف مسـتوَيي 
اّتحـدت  السـنني  متعـدد  بتمويـٍل  املحافـل  هـذه  ّدْعـِم  مـع 
لَجْمـِع مالـِه وزارة التنميـة الدوليـة باململكة املتحـدة واالّتحاد 
األورويّب والوكالـة الدمناركيـة للتنميـة الدولية، فمـن امُلْحِفِز أّن 
مختلـف الجهـات املانحـة والجهـات الفاعلـة أجمعـت عـىل 
بنيـة الحاجـات التنسـيقّية نفسـها )بـدالً مـن أن ُتنِشـَئ كّل 

جهـة فاعلـة أو مانحـة عـىل ِحَدِتهـا بنيتهـا التنسـيقّية(. 

لهـا  يكـون  أن  إىل  هـذه  املحلّيـة  التنسـيق  آلّيـات  وترمـي 
تأثـرٌي عريـٌض يف تحويـل االسـتجابات الحرضّيـة؛ أي أن ُتكِمـَل 
مجموعـات العمل اإلنسـايّن مبقاربٍة منّسـقٍة متعـدِدة أصحاب 
العمـل  وهيئـاِت  املخططـنَي،  َتْجَمـعُ  املعنّيـني،  املصلحـة 
الحلـول  إيجـاد  يف  الفاعلـة  الجهـات  مـن  وغريهـا  اإلنسـايّن، 
مـود، وتعزيـز قـدرة الدولة، تحـت ِمظّلة  الدامئـة، وتقويـة الصُّ
قيـادة السـلطات املحلّيـة. وتقتـي هـذه املقاربـة االسـتثامر 
يف قـدرات السـلطات املحلّيـة، بـل فيهـا ويف قـدرات الجهـات 
الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلنسـاين، وذلك للتعامل مـع أحواٍل 
تنمويـة وسياسـية، والحفـاظ يف الوقـت نفسـه عـىل اسـتجابٍة 

إنسـانّية قامئـٍة عـىل مبـادئ. 

دامئـة  حلـول  إيجـاد  عـىل  العمـل  وُتتيـُح مجموعـات  هـذا، 
للتحـاُوِر والّنقـاش، وهـو مـكاٌن رضوريٌّ لَتْعيـنِي أوجـِه التـآُزِر 
الفاعلـة  الجهـات  الحكومّيـة. نعـم، تختلـف  القيـادة  وَدْعـِم 
وتختلـف مصالحهـا وأهدافهـا، ولكـّن الغـرَض أّنهـا مـن خالل 
قيامهـا بأعـامٍل متشـارٍك فيهـا2، تقـدر عـىل الوصـول إىل َفْهـِم 
وكيفّيتـِه.  االسـتثامر  اّتفـاٍق عـىل موضـع  وإىل  عليـه  ُمجَمـٍع 

وِمْثـُل هـذا التعـاون يف إخراج األدّلة واسـتعاملها عامٌل حاسـٌم 
مـن عوامـل النجـاح يف إنشـاء وصـٍف متفـٍق عليـه لألحـداث، 
ثـم مقاربـٍة تخطيطّيـة متامسـكة مـع السـلطات، ويف الوقـت 

نفسـه بنـاء املسـاءلة.

ٍم، مـا تـزال هنـاَك تحّديات كثـرية. إذ  ومـع مـا ُأنِجـَز مـن تقـدُّ
يعتمـد تحقيـق الحلول الدامئة عىل أن يكـون ملختلف طبقاِت 
الحكومـة مـا يكفـي مـن القـدرة واإلرادة واملـوارد، وهـذا أمر 
صعـب يف سـياٍق مـا تـزال الدولة فيه ناميـًة. وتحتـاج الجهات 
الفاعلـة إىل إنشـاء خطـط لتنميـة القـدرات، تكـون واقعّيـًة، 
ومحلّيـة، وُيجَمـُع عليهـا بالتأييـد، تتـدُّ عـّدَة سـنني يف األقـّل، 
الرّصـد،  ألغـراض  مخصوصـة  ومعالِـم  أدّلـة  عـىل  وَتْشـتِمُل 
وُتَشـارُِك السـلطات املحلّيـة، وتبدأ املشـاركة من مرحلـة َوْضِع 

كلِّ برنامـجٍ جديـد. 

تكامل االستجابات من خالل التَّخطيِط 
امُلخّصِص لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها 

نظـراً إىل أّن أغلـَب النـاس النَّازحـني يف السـياقات الحرضّيـة 
يواجهـون تحّديـاٍت تشـبه التـي يواجهها فقـراء الَحرَض، صارت 
التـي تسـتهدف  القطاعـات  القامئـة عـىل  التقليدّيـة  الربامـج 
ففـي  مناسـبة.  غـري   – النُّـزوح  ‘صفـة’  عـىل حسـب  األفـراد 
غـري  واملنظـامت  املتحـدة  األمـم  2017، وضعـت  آخـر سـنة 
الحكوميـة يف الصومـال مجموعـة مـن مبـادئ الربمجـة، لـيك 
ُتـريِْس االنتقـال إىل برمجـٍة متكاملٍة ُمخّصصٍة لـكلِّ منطقٍة عىل 
ِحَدِتهـا، ملعالجـة حاجـات كلٍّ من املجتمعـات املحلّية امُلضّيفة 
والّنازحـة. فأّقـرت الحكومة االّتحادّيـة الصومالّية هذه املبادئ 
مـن حيـث هـي ُسـَنٌن حسـنٌة ينبغـي اّتباعهـا يف البلـد كّلـه.3 

النُّـزوح  ُتَعالـُج  مقاربـٍة  ضـامن  إىل  املبـادئ  بهـذه  وُيقَصـُد 
اإلنسـاين  املجـال  الفاعلـة يف  الجهـات  بـني  ُمنّسـقًة  معالجـًة 
واملجـال التنمـوي ومجـال إحـالل السـالم )أي مـا ُيعـرَُف بــ 
َف عدٌد مـن االّتحـادات املتعددة  ‘الرابطـة الثالثيـة’(. وقـد ُألِـّ
RE–( ِري-إْنِتـغ  برنامـج  )كمشـاريع  والقطاعـات  السـنني 

INTEG( الـذي يتبـع االّتحـاد األورويّب، واّتحـاد الحلـوِل بـني 
َدنـِوداغ  املتحـدة ومنظمـة  باململكـة  الدوليـة  التنميـة  وزارة 
الوكالـة  مـن  الدامئـة  الحلـول  وبرنامـج   ،)Danwadaag(
الدمناركيـة للتنميـة الدوليـة4(، فُطّبقـت مبادئ الربمجـة عملّياً 

املتزايـد.  التعـاُوُن  َي  وُقـوِّ

ومـن الحـاالت املثـرية للنظـر حالـُة مقاربـٍة منّسـقة قـام بهـا 
البنـك الـدويّل، وبرنامـج برنامـج ِري-إْنِتـغ، ومنظمـة َدنـِوداغ، 
املجتمعـات  يقـع عـىل  بنـاِدر، حيـث  إدارِة محافظـة  لَدْعـِم 
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املحلّيـة تحّديـات لها صلة باألرايض، كاإلخـالء القرسّي، وارتفاع 
ـن البنية التحتّيـة والخدمات(،  أسـعار األرايض )مـن جّراِء تحسُّ
والخلـل يف مسـتوى البلدّيـات يف قدرتهـا عـىل معالجـة هـذه 
املسـائل. وَنْذُكـُر هاهنـا عـىل سـبيل املثـال، أّن البنـك الـدويّل 
النَّازحـني داخليـاً يف  لـكلِّ مسـتوطنات  رَْسـَم خريطـة  ينـوي 
األرايض  وَتْحديـَد  نطـاق مرشوعـه،  الداخلـة تحـت  املناطـق 
إعانـة  والّنظـَر يف خيـارات  التوطـني،  امُلهّيـأة إلعـادة  العاّمـة 
اإليجـار. وهـذا كلُّـه بدايـة خطـة ُمخّصصـة لـكلِّ منطقـٍة عىل 
ِحَدِتهـا، تنظـر إىل خمسـة أبعاٍد رئيَسـٍة تشـارك يف إعانة املدن 
عـىل تحسـني أدائهـا: فُبعـٌد مـكايّن )أي التخطيـط الحـرضّي(، 
وُبعـٌد مـاّدي )أي البنيـة التحتّيـة والخدمات(، وُبعـٌد اقتصادّي 
وُبعـٌد  التوظيـف(،  إىل  والوصـول  العمـل  فـرص  إيجـاد  )أي 
 ،) اجتامعـيّ )أي التامسـك االجتامعـيّ واالندمـاج االجتامعـيّ

وُبعـٌد مؤّسـّي )أي القـدرة واملسـاءلة(.

فتعتمـد املقاربـة الفّعالـة امُلخّصصـة لـكلِّ منطقٍة عـىل ِحَدِتها 
عـىل التكامل والتنسـيق مـع الجهات الفاعلة األخـرى والربامج 
الجاريـة يف املنطقـة الجغرافيـة التـي ُتطّبـق فيهـا املقاربة. وال 
يتعـنّي عـىل برنامٍج عـىل ِحَدِتِه معالجـُة كلِّ الحاجات ومواطن 
الضعـف يف املنطقـة التـي ُينّفـُذ فيهـا، ولكـْن مـن املهـّم أن 
ـالت املوجودة  يكـون القامئـون عليه مدركـني للتخطيط والتدخُّ
أصـاًل يف املناطـق نفسـها، لُيعيِّنـوا مواضَع الخلـل. فَوْصُل َوْضِع 

الربامـج بخطـط التنميـة يف املنطقة أمـٌر رضورّي. 

الّتَشارُك واالندماج 
يف  ُتلـحُّ  تظـلُّ  أسـئلًة  املتزايـد  داخليـاً  النَّازحـني  عـدد  وُيِثـرُي 
فقـراء،  داخليـًا  النَّازحـني  فأكـر  واملواطنـة.  االندمـاج  ـي  حقَّ
خفيضـو املركـز، مـن املجتمعـات املحلّيـة الزراعّيـة يف جنـويّب 
الصومالّيـني.  والبانتِوّيـني  ديجيل-مرييفـل  كقبيلـة  الصومـال، 
النَّازحـني  مسـتوطنات  إىل  عظيمـة  بأعـداد  وصولهـم   ُ وُيغـريِّ
داخليـاً املكتّظـة أصـاًل يف املناطـق الحرضّية الرتكيبَة السـّكانّية 
يف هـذه املـدن عىل وجـوٍه تتحّدى املزاِعـمَ القبلّيـة اإلقصائّية. 
إذ حُضـوُر النَّازحـني داخليـاً ُمحتمـٌل عمومـاً عنـد املجتمعـات 
املحلّيـة امُلضّيفـة، وُيفرّس ذلـك –بعض التفسـري– أّنهم جامعة 
مفيـدٌة لَكـْوِن عاملتهـم رخيصـة، غـري أّنهـم يعاملـون معاملة 
ضيـوٍف قليـي الحقـوق. وهـذا الخطـاب اإلقصـايّئ هـو مـن 
أكـر القضايـا خطـورًة وتعقيـداً يف الصومـال اليـوَم، وال سـّيام 
أّن هـؤالء النَّازحـني داخليـًا يحتمـل أن يصـريوا مقيمـنَي دامئني 
قبائـل معّينـة. ومـن أصعـب  تهيمـن عليهـا  التـي  املـدن  يف 
نازحـي  بـني  االجتامعـّي  التامسـك  تعزيـز  كيفّيـة  التحّديـات 
الحـرض واملجتمعـات امُلضّيفة يف سـياٍق حاٍل ُمَتخلخٍل سياسـّياً 

 . وعرقّياً

، يكـون التشـارك واالندمـاج والوضـوح أمـوراً رضورّيـة.  ومـن ثـمَّ
وفيـام يـي مثالَـني مـن هـذه األمـور ُجّربـا يف أماكـن محـددة ثـم 
ـعا إىل غريهـا، وُكيِّفا عىل حسـب الرضورة اعتـامداً عىل اختالِف  ُوسِّ
تجـارب املجتمعـات املحلّيـة النَّازحـة ومواطـِن َضْعفهـا وقدراِتها:

ُوِضعـت خطط للعمل املجتمعّي يف كيسـاميو وبيدوة باالسـتفادة 
مـن منـوذج ِمدنيمـو )ومعناه ‘الَوْحـَدة’( وهو منـوذج يتبع برنامج 
األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة واملنظمة الدوليـة للهجرة، 
فأبـرَز ذلـك الحاجات التي عّينهـا النَّازحون واملجتمعـات امُلضّيفة. 
َدنـِوداغ  اّتحـاد  َدَعـَم  الخطـط،  مـن  غريهـا  وعـىل  عليهـا  وبنـاًء 
بلدّيـات   )Danwadaag Solutions Consortium( للحلـول 
كيسـاميو وبيـدوة يف إدمـاج هـذه الخطـط التـي عـىل مسـتوى 

املجتمـع املحـّي يف خطـطٍ متكاملـٍة عـىل مسـتوى املقاطعـات. 

املشـرتكة االجتامعّيـة  املسـاءلة  منصـة  أتـت   ولقـد 
 )The Common Social Accountability Platform(
 )Africa‘s Voices إفريقيـا  أصـوات  مؤّسسـة  أنشـأتها  التـي 
)Foundation وأطلقتهـا مبشـاركة أمانـة الحلـول الدامئـة وإدارة 
محافظـة بنـاِدر،5 فاسـتعملت اإلذاعة إلقامة التحـاور وَجْمِع الرأي 
العـاّم يف مسـائل لهـا صلـة بالحلـول الدامئـة، وفعـل القامئون عىل 
املنّصة ذلك بإجراِء مناقشـاٍت إذاعّية يسـوقها املواطنون بالرسـائل 
الهاتفّيـة القصـرية. صحيـٌح أّن املثـاَل األّوَل لهـذه املنّصـة اإلذاعّيـة 
اقتـَر عـىل مقديشـو، ولكّنـه يُقـوُم مقـاَم مقاربـٍة ُيرَْجـى خريهـا 
يف زيـادة املسـاءلة عـن املجتمعـات املحلّيـة املتأّثرة بالنُّـزوح. ويف 
خـالل أسـابيع التجريـب األربعة، أرسـل 3267 من النـاس 14391 
مـن الرسـائل الهاتفّيـة القصـرية، فشـارك كثـرٌي منهـم مشـاركاٍت 
ِعـّدة. وكانـت نسـبة النَّازحـني مـن بـني املشـاركني 51.2%، وهـذا 
يشـري إىل أّن القنـاَة َيِسـرٌي وصـول الجامعات النَّازحـة إليها كام هو 
َيِسـرٌي وُصوُل السـّكان امُلضّيفني إليها. ويكّرُر اليوَم مكتُب املنّسـق 
املقيـم لألمـم املتحـدة إجـراَء هـذا املَـرْشوِع يف بيـدوة وبوساسـو.

ـَنِن الحسـنة الناشـئة لَدْعـم االندماج  وُيِشـرُي تحليـل أمثلٍة من السُّ
املَُقـوُد مجتمعّيـاً يف مسـتوى البلدّيـات إىل ما يي:

ينبغـي َجْمـُع معلومـات عـن البنـى املجتمعّيـة َجْمعـاً  	
ـالت  ـالت. وينبغـي أن ُتبَنـى التدخُّ شـاماًل، يف أّول التدخُّ
عـىل املجموعـات والخطـط القامئـة، فَتِصـَل املجموعـات 
املجتمعّيـة والخطـط بغريهـا مـن أعـامل التخطيـط، يف 
مسـتوياٍت منهـا مسـتوى املقاطعـات والبلدّيـات )عـىل 
مـع  االشـرتاَك  بـأّن  االعـرتاف  ينبغـي  أّنـه  مـن  الّرغـم 
أمـٌر فيـِه  املقاطعـات والبلدّيـات  مسـؤولني يف مسـتوى 
(. وينبغـي معالجـة كلِّ نقـٍص بتمثيل النـاس، ولكْن  تحـدٍّ
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ليـس ينبغـي أن تؤّلـَف مجموعـات جديـدة مـا مل يـأيت 
تأليفهـا بفائـدٍة إضافيـّة كثـرية. 

وينبغـي َسـرْبُ ُفـرَِص إشاِك املجتمعـات املحلّيـة املتأثـرة  	
بالنُّـزوح يف رَْصـِد املـرشوع.  

اإلجاملّيـة  	 اإلعانـات  إيصـاِل  يف  أيضـاً  النظـر  وينبغـي 
بالنُّـزوح  املتأثـرة  املحلّيـة  املجتمعـات  محافـل  إىل 
لهـا  يسـمح  فهـذا  أولوّياتهـا،  لتنفيـذ  وللمجموعـات 
باالسـتثامر يف املشـاريع التي تختارُها. ومن شـأن ذلك أن 
َز املشـاركة املدنّيـة، وُيْعِي زيـادة مسـاءلة الحكومة  ُيعـزِّ

أنصارهـا. جمهـور  أمـاَم  املحلّيـة 

واالندمـاج  	 االجتامعـّي  التامسـك  يكـون  أن  وينبغـي 
َوْضـِع  يف  رئيسـاِن  إسـرتاتيجّيان  َمقَصـداِن  االجتامعـيّ 

الحرضّيـة. الربامـج 

تركيز مزدوج: الحلول املبّكرة والتخطيط البعيد األمد 

مـا تـزال املجاهَدُة مسـتمرًّة مـن أجل العمل عـىل األهداٍف 
البعيـدة األمـد والتخطيـط الحـرضّي ملعالجـة النُّـزوح مـن 
متسـمرٌّة يف  التنميـة، وهـي  عـىل  واقـٍع  تحـدٍّ  حيـث هـو 
الكثـرية  اإلنسـانّية  للحاجـات  االسـتجابة  نفسـه يف  الوقـت 
بيَّة  جـَداً. واالسـتثامُر يف الحلول املبّكـرة ويف االسـتجابة التأهُّ
الحرضّيـة هو مفتـاٌح لَدْعِم البلدّيـات يف معالجة األمَرين يف 
آٍن معـاً. فعىل سـبيل املثـال، من جهٍة ُترّكـُز الجهات الفاعلة 
يف ميـدان العمـل اإلنسـايّن عـىل االسـتجابة الرسيعـة لَدْعـِم 
ُجـُدد، ومـن جهـٍة  املدينـة عـىل اسـتيعاب سـاكنني  قـدرة 
أخـرى ُتكِمـُل الجهـات الفاعلـة يف ميـدان العمـل اإلمنـايّئ 
هـذا العمـل بإدخـاِل املخّططـني الحرضّيـني فيـه. إذ إّن َنرْشَ 
الحرضّيـني والخـرباء االجتامعّيـني واالقتصادّيـني  املخّططـني 
والَحكْومّيـني مـن أّول األمـر َمْورُد مهمٌّ ولكْن َيْكـُرُ أن ُيْهَمل. 

أن يكـون العمـل يف َوْضـِع برامـج الحلـول  وينبغـي أيضـاً 
مـود  ـاًم لَوْضـعِ برامـج الصُّ الدامئـة يف السـياق الحـرضّي ُمتمِّ
لَدْعـِم االندمـاج يف املجتمـع املحـّي  الريفّيـة،  يف املناطـق 
يف املناطـق الحرضّيـة، ولَدْعـمِ عـودٍة طوعيَّـة، آمنـة، ُتَصـان 
الريفّيـة، هـذا  املناطـق  إدمـاٍج يف  وإعـادِة  الكرامـة،  فيهـا 
حيـُث يسـمح الوضـع األمنـيُّ بذلـك. فقـد قـاَد إبـراُز هـذه 
اّتحـاَد  والَحـرَض  الّريـِف  بـني  الروابـط  لتحسـني  الحاجـة 
َدنـِوداغ للحلـول إىل أن ُيدِخَل يف مقاربتـه ُمكّوناً أقوى بكثري 
يف التخطيـط للحلـول املبّكـرة. إذ َتْرُكـُز مقاربتـه هّمهـا يف 
املناطـق املتأثـرة بكثـرٍي مـن حـاالت النُّـزوح )التـي ال شـّك 
أنهـا ستسـتقبل مزيداً مـن األرس النَّازحة(، مع اسـتمرارها يف 

معالجـة الحاجـات إىل الحلـول الدامئـة األبعـد أمـداً. 

ُتظِهـُر نتائـُج مـا تقـّدَم مـن اسـتجاباٍت تعاونّيـة، متعـّددة 
أصحـاب املصلحـة املعنّيـني، يف املـدن الصومالّيـة، كيـف أّن 
لتخـرج  معـاً  تعمـل  أن  املختلفـة ميكـن  الفاعلـة  الجهـات 
باسـتجابٍة منّسـقة شـاملة للتحّديـات يف النُّـزوح الحـرضّي، 
مـن خـالل أعـامٍل شـاملٍة يقودهـا املجتمـع املحـّي. وأّمـا 
مـا ينبغـي فعلـه بعـد ذلـك، فهـو إنشـاُء مقاربـاٍت يتعـّدد 
فيهـا أصحـاب املصلحـة املعنّيـني لقياس مـا ُيعَمـُل يف إيجاد 
الحلـول الدامئـة، وإلرسـاِء َقـْدٍر أعظـَم مـن املسـاءلة، لـيك 
ُل  يكـوَن لـكلِّ أصحـاب املصلحـة املعنّيني َسـْهٌم يف مـا ُيَتحصَّ

يف آخـر األمـر جامعّيـًا. 
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الّتخِطيُط الَحَضّي عند التَّهجري: املُدُن الثانوّية يف ُأكرانَيا والّنيَجر 
ِجرِمي ِوِترَولد وُلِويس َثاِلر 

ميكن أن يكون للتَّهجري الَحَضّي أثٌر عظيم يف األنظمة البيئّية املحلّية التي يف املدن والبلدات الثانوّية. 
وقد أْثِبَت يف النيجر وأكرانيا أّن املقاربَة، التي يطلق عليها اسم املقاربِة امُلخّصصِة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، 

دين. ناجعٌة يف تعيني الحاجات عىل األولوّية، ويف الَفْسِح ملقاربٍة ُترشُِك أصحاب مصلحٍة معنّينَي ُمَتعدِّ

ــوّي مــن  ــم يف الثَّان ــٌر عظي ــرَضّي أث ميكــن أن يكــون للتَّهجــري الَح
ــي  ــويبِّ شق ــىل جن ــًة ع ــذا خاّص ــُدُق ه ــدات. وَيْص ــدن والبل امل
ــق  ــض املناط ــّدى بع ــث تتص ــا، حي ــيِّ أكراني ــىل شق ــر وع النيج
الحرضّيــة الصغــرية ملقــداٍر، ليــس بالقليــل، مــن التَّهجــري الّناجــم 
عــن الّنــزاع، إاّل أّنهــا غــري مســتعدة اســتعداداً مخصوصــاً لقضــاء 

ــرة.  ــات املهجَّ ــة والجامع ــات املحلّي ــات املجتمع حاج

ــا ال  ــر وأكراني ــني النيج ــياقّية ب ــّية والس ــروق األساس ــىل أّن الف ع
ينبغــي أن َتْحِجــَب نــوَر مــا ُيِثــرُي يف النفــس االهتــامَم مــن األمــور 
ــُد يف  ــرضّي. إذ ُتَجاه ــري الح ــث التَّهج ــن حي ــام، م ــرتكة بينه املش
الحالَتــني الســلطات املحلّيــة يك تســتجيَب للطلــب الزائــد يف 
الخدمــات العامــة، ومــن أعظــم أســباب ذلــك، ِقلَّــُة املــوارد التــي 
ــُمها الســلطات املركزّيــة أو املحلّيــة، وَتْعويــُق ُحْكــِم القانــون.  ُتقسِّ
ــٍة  ــِج إعان ــورة برام ــىل ص ــي ع ــي ه ــة الت ــوارد الخارجّي ــأيت امل فت
إنســانّية إمنائّيــة، وغاَيُتهــا ســدُّ هــذا الخلــل الــذي يف املــوارد، إالَّ 

ــني. ــاٍت عظيمــة َتْنشــأ مــن ذلــك أيضــاً يف الحالَت أنَّ تحّدي

سياَقان مختلفان والتحّديات هَي هَي
فــرَّ يف منطقــة ديفــا، الريفّيــة يف غالبهــا، بالنيجــر نحــٌو مــن 250 
ــة  ــة النيجريّي ــدود النيجرّي ــُع يف الح ــرى َتَق ــن ق ــٍر1 م ــف ُمهّج أل
ــالمة. فشــّق كثــرٌي منهــم طريقــه إىل بلــداٍت ثانوّيــة  يطلبــون السَّ
َوا. أّمــا هــذه البلــدات،  َكِديفــا وإِنْغِوغِمــي وِشــيِتيامِري وَميِنْيــرُسْ
التــي َيْســُكُن كلَّ بلــدٍة منهــا أقــّل مــن 50 ألــَف ســاكن، فُقْدرَُتهــا 
ــُف فــوق ســاِكِنيها مــا  االســتيعابّية ضّيقــٌة جــّداً، ومــع ذلــك ُتضيِّ
ــُق  ــل هــذا التدفُّ ــَف ُمهّجــر. وُيحمِّ ــني 10 آالٍف و20 أل يقــع ب
الخدمــاِت األساســّيَة، التــي هــي قليلــٌة هنــاك أصــاًل، مــن املَشــّقة 
ــة  ــو حــرام يف املنطق ــة بوك ــرُُّد جامع ــا كان ت ــري. وملّ ــشَء الكث ال
ــودة  ــُة الع ــت إتاَح ــوِد يشء، كان ــارات الُخُم ــن أم ــه م ــس في لي
بســالٍم أمــراً غــري وارد. وعليــِه، تعمــل الحكومــات املحلّيــة 
وهيئــات اإلعانــة عــىل إيجــاد ُحُلــوٍل إلعــادة توطــني الجامعــات 
امُلهّجــرة، وُفــرٍَص لالندمــاج املحــّي، وذلــك ببنــاء أحيــاء جديــدة 
ُقــرَْب املراكــز الَحرَضّيــة. وصحيــٌح أّن هــذه املبــادرة ُتهيِّــُئ 
اإلســكان الــذي هــو أكــر األمــور احتياجــاً إليــه، ولكّنهــا مــا تــزال 
ــاه  ــّية، كاملي ــات األساس ــتثامِر يف الخدم ــَم االس ــٍة َدْع ــرَي َمكفيَّ غ
النقّيــة، وتدابــري ِحفــظ الصّحــة العاّمــة، والتعليــم، والرعايــة 

ــيَم  ــك، أّن َتْقِس ــاُف إىل ذل ــاش. وُيض ــُبل املع ــِح ُس ــة، وَفْت الصحّي
ــُم بــه املجتمــع امُلضّيــف وال املهّجــروَن  االســتثامر بحيــث ال ُيْظَل

مــا يــزال أمــراً غــري واضــح. 

ــُف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة،  ــا أكرانيــا، فُتضّي وأّم
مــن مقاطعَتــي دونتســك ولوهانســك امُلَتنــاَزُع فيهــام، أكــَر مــن 
ــرية يف  ــة كب ــز حرضّي ــن مراك ــرُّوا م ــّي، ف ــازٍح داخ ــف ن 750 أل
املناطــق التــي ال تســيطر عليهــا الحكومــة يف هاَتــني املقاطعَتــني. 
وتدعــم املــدن الكبــرية يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة 
ــي  ــي ه ــدن الت ــري أّن امل ــة، غ ــكانّية الرسيع ــادة الس ــذه الزي ه
أصغــر منهــا مثــل سيفريودونيتســك )وعديــد ســاكنيها 100 
وُكَركَخــف  ألــف(،   90 ســاكنيها  )وعديــد  وَبخُمــت  ألــف(، 
)وعديــد ســاكنيها 21 ألــف(، ال طاقــة لهــا بذلــك. وقــد اضطــرَّت 
ــاالت، إىل  ــض الح ــها، يف بع ــة نفس ــة واملحلّي ــلطات اإلقليمّي الس
أن َتْنُقــَل مراكزهــا اإلداريــة. مثــاُل ذلــك، أْن اضطــرّت الســلطات 
مدينــة  إىل  فــاألوىل  َتْنتِقــَل،  أن  إىل  ولوهانســك  دونتســك  يف 
ــرِْك  ــك واألخــرى إىل سيفريودونيتســك، فاضطــرّت إىل َت كراَمُتورَس
ــروا،  ــا إذ ُهجِّ ــدان موّظفيه ــًة إىل فق ــة، إضاف ــَق وأصــوٍل ثابت وثائ
وقــد كان لــكّل هــذا أثــٌر عظيــم يف قدرتهــا عــىل إتاحــة الخدمــات 
اإلداريــة واالجتامعّيــة. ورمّبــا يوّلــد النمــوُّ الســكايّن فوائــد طويلــة 
ــاٍت  ــاً الُفجــايّئ أنشــأَ تحّدي ــَدَم النازحــني داخلي ــد، ولكــنَّ َمْق األم
قصــريَة األمــد ومتوّســَطَتُه، وقعــت عــىل بلــدات صغــريِة الحجــم 
ــِة اإليجــار  ــاُع الكثــري يف ُكلَف ــاِت االرتَف ــطِته، ومــن التحّدي ومتوّس
ــاَدُة طلــب التعليــم والرعايــة الصحّيــة والخدمــات اإلدارّيــة.  وزَي
ويــوازي ذلــك، أّن بــني 400 ألــٍف و640 ألفــاً مــن ســاكني 
ــون  ــوَن ينتقل ــة ال يزال ــا الحكوم ــيطر عليه ــي ال تس ــق الت املناط
وأعاملهــم،  وظائفهــم  مقــّرات  إىل  وإيابــاً  ذهابــاً  يــوٍم  كلَّ 
فيقطعــون خــّط املواجهــة، وهــو حاجــٌز مــادّي ميتــدُّ إىل مســافة 
ــبيل إىل  ــَح الس ــيك ُتفَت ــنَي، ل ــني امُلتَحارب ــُل ب ــرتاً، َيْفِص 427 كيلوم
ــات  ــا املعاش ــة )ومنه ــة واملرفّي ــة واالجتامعي ــات اإلدارّي الخدم
ات امُلهّمــة  واإلعانــات االجتامعّيــة(. وآِخــُر األمــِر، أّن هــذه التغــريُّ
ــا، َتحــُدُث مــع إصــالٍح  ــات إيصــال الخدمــات يف أكراني يف دينامّي
غــري مركــزّي، تقــوده الحكومــة اأُلكرانيــة، َثَبــَت أّنــه َصْعــُب 
التنفيــذ يف املناطــق التــي زالــت ســيطرة الســلطات املركزّيــة عــن 

ــا.  أهــّم ُمُدِنه
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وإذ قــد كان لــكلِّ بلــدٍة تحّديــاٌت تقــع عليهــا، فليــس وارداً 
ــَع، يف  ــُب الجمي ــدٌة ُتَناِس ــٌة واح ــاِت مقارب ــن املقارَب ــوَن م أن يك
ــاُج إليــه يف كلِّ بلــدة  االســتجابة للتَّهجــري الحــرضّي. بــل مــا ُيحَت
ــع  ــا يف وض ــتَفاُد منه ــا، ُيس ــوٌق به ــاٌت موث ــو معلوم ــة ه ثانوّي

اإلســرتاتيجّيات يف الطبقــة املحلّيــة. 

تحليٌل نشيٌط وتخطيٌط ُمْشرتٌَك فيه 
يف  العاّمــة  الخدمــات  يف  عريضــاً  اســتثامراً  ُيســتثَمر  مل  وإذا 
هــذه البلــدات التــي تنمــو رسيعــاً، ينَشــُأ خطــٌر، وهــو أْن ُتــرتََك 
ــرة متقّطعــًة بهــا األســَباُب إِن انقطعــت املعونــة  الجامعــات امُلهجَّ
ــك،  ــُل ذل ــة. وُيقاِب ــاريع التنمي ــذ مش ــن دون تنفي ــانية، م اإلنس
ــة  ــة املجتمعّي ــوَم، كخطــط التنمي ــة الي ــة املحلّي أّن خطــط التنمي
ــري  ــألة مهجَّ ــا ملس ــا فيه ــاح م ــاَم اإليض ــُح ت ــر، ال ُتوِض يف النيج
ــع  ــن هــم يف حكــم الواق ــرَض؛ أي أّن أصــواَت آالٍف مــن الذي الَح
ُســّكاٌن، معرَّضــٌة لخطــر اإلهــامل يف هذه الخطــط التنموّيــة. هذا، 
وَتعَلــُم الحكومــات املحلّيــة والبلدّيــات يف النيجــر وأكرانيــا فوائــَد 
ــات، يف  ــني الخدم ــة، واإلرساِع يف تحس ــة الحرضّي اإلرساِع يف التنمي
املناطــِق الّصائــرِة أكــَر فأكــَر إىل أن تكــون هــي مواضــَع الَفــَوراِن 
ــة،  ــة واالجتامعّي ــا األنشــطة االقتصادّي ــور فيه ــي تف ــدة الت الجدي
ــذا اإلرساِع،  ــل ه ــي مث ــا. ويقت ــن إليه ري ــِق املهجَّ ــبب َتدفُّ بس
ــر  ــث تك ــة حي ــه اإلعان ــَداُر ب ــذي ُت ــُلوِب ال ــم األس ــيَع فه توس
الحاجــة إليهــا، وإشاَك اســتجاَبِة الهجــرة الحرضّيــة والتَّهجــري 
الحــرضّي يف الّتيــاِر الرّئيــِس الّجــاري يف إســرتاتيجّيات التنميــة 

ــة.  املحلّي

ــٍة  ــالِق ُمَقارب ــا بإط ــة ديف ــاٍت يف منطق ــِم بلدّي ــِدأَ بَدْع ــد ابُت وق
ُمخّصصــٍة لــكلِّ منطقــٍة عــىل ِحَدِتهــا، يف أربعــة مراكــز حرضّيــة، 
ــُر  َ الّتقدي ــم عــنيَّ ــاِد توطينهــم. ث ــاُء امُلَع ــى أحَي حيــث كانــت ُتْبَن
الــذي أُْجــِرَي مــن خــالِل املقاربــِة امُلخّصصــِة لــكلِّ منطقــٍة عــىل 
ِحَدِتهــا، الخدَمــاِت األساســّيَة أّيهــا مفتوحــٌة ســبيُلها لســّكان 
اليــوِم والغــد، واْســَتطلَع َمداِخــَل أْســَباِب الّراحــِة األساســّية كيــف 
ــا هــذا،  ــاًء عــىل القــدرات االســتيعابّية يف يومن ــك بن ــع، وذل ُتَوسَّ
ــمَّ  ــِع مــا َســْيطَرُأ يف مســتقبل الزمــان مــن حاجــاٍت. ُث وعــىل َتوقُّ
ــب يف  ــرض والطل ــىل الع ــة ع ــات الواقع ــُر التحّدي ــَح الّتقدي أوَض
َ أّن ُمْعظــَم الخدمــات األساســّية كانــت  الخدمــات األساســّية، وبــنيَّ
ًة لَســاكِني األحَيــاِء امُلقاَمــِة حديثــاً، ولكّنهــا ليســت يف قــدٍر  ُمتيــرسِّ
ــِر الوجــوِه  ــَل يف ِذْك َتْحُصــُل معــه الكفايــة يف حاجاتهــم. ثــم فصَّ
التــي تحتــاج هــذه الخدمــات فيهــا إىل الدعــم، مــن حيــث الِبْنيــُة 
التحتّيــة، وإعــادة التأهيــل، واملــوارد البرشّيــة، وامُلعــّدات، هــذا إْن 
ُأِريــَد لهــا أن تفعــَل ِفعلهــا. فهــذه مدينــة ِشــيِتيامِري مثــاًل، فيهــا 
خمســة مرافــق تعليمّيــة، مــن مرحلــة مــا قبــَل التعليــم االبتــدايّئ 
إىل املدرســة الثانوّيــة، وكلهــا مفتوحــٌة لســاكني األحيــاء الجديــدة، 

ولكــْن ليــس لهــا قــدرٌة عــىل اســتيعاب مزيــٍد مــن الطــالب. فدعــا 
ــن  ــة، وم ــى القامئ ــَم يف الُبَن ــتثامٍر أعظ ــات إىل اس ــزوِّدو الخدم م
ــدة،  ــق جدي ــى مراف ــة التدريســّية، ال أْن ُتبَن ــب الهيئ ــك تدري ذل
ريــن ومضاعفــِة َبــْذِل الجهــد  فُتنِشــَئ خَطــَر َعــزِْل األطفــال املهجَّ
مــن غــري فائــدٍة ُترَتَجــى. ثــمَّ ِقيــَس يف امُلَقاربــِة امُلخّصصــِة لــكلِّ 
ــَت  ــة، فُأْثِب ــكل خدم ــرايفُّ ل ــموُل الجغ ــا الّش ــىل ِحَدِته ــٍة ع منطق
بالدليــل أّن ســاكني األحيــاء الجديــدة، ُمْحتاُجــوَن إىل أن يقطعــوا، 
ــا غريهــم  ــي يقطعه ــن الت ــرٍي م يف املتوســط، مســافًة أطــوَل بكث
مــن الســّكان، لــيك يصلــوا إىل خدمــاٍت أجــود أو إىل أســباب 

الراحــة التــي اســِتيَعاُب َطَلِبَهــا أعــرض. 

ــت  ــل تح ــر الداخ ــِرَي التقدي ــد أُْج ــا، فق ــيِّ أكراني ــا يف شق وأّم
امُلَقاربــِة امُلخّصصــِة لــكلِّ منطقــٍة عــىل ِحَدِتهــا، عــىل مــا تســيطر 
ــي  ــة الواســعة الت ــز الحرضّي ــن أطــرَاِف املراك ــة م ــه الحكوم علي
ــر عــىل تيســري  ــك التقدي ــان ذل ــة، فأع ــا الحكوم ال تســيطر عليه
الرئيســّيني،  املعنّيــني  املصلحــة  أصحــاب  بــني  ُمْشــرتَك  َفهــٍم 
يف الكيفّيــة التــي عليهــا أُِعيــَد َتْنظيــُم املجتمعــات املحلّيــة 
ــن  ــَم ع ــذي َنَج ــادّي ال ــا الفصــل امل ــَع بينه ــد أْن َوَق ــاً، بع طبيعّي
ــزاع. وكانــت الدراســة التــي اشــتملت عــىل التقديــر ُرِكــزَت يف  النِّ
تحديــد خريَطــِة ِشــَباِك الخدمــات األساســّية وَفهِمهــا لــيك ُتفَهــَم 
الجغرافَيــُة االجتامعّيــة االقتصادّيــة ملنطقــٍة يقســمها حاجــٌز 
طولــه 427 كيلومــرتاً. وقــّدم التحليــل الــذي يف الدراســة بــنَي 
ــز  ــن ‘مراك ــِد م ــني الّجدي ــا يف تعي ــاُج إليه ــاٍت ُيحَت ــا معلوم َيَدْيه
الخدمــات’ الحرضّيــة التــي ُأِقيَمــت طبيعّيــا يف املنطقــة، بســبب 
ُظــِم الحرضّيــة الــذي أوقعــه بهــا خــّط املواجهــة. فقــد  تعويــق النُّ
اضطــرَّ عــدٌد مــن النــاس عظيــٌم إىل أن يغــرّيوا وظائفهــم، وانقطــع 
الســبيل بينهــم وبــني الجهــات التــي تهّيــُئ لهــم الرعايــة الصحّيــة، 
ــّط  ــأَها خ ــكايّن أنَش ــل الس ــق التنقُّ ــت يف عن ــوٍد ُجِعَل ــبب قي بس
املواجهــة. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، َظَهــَر يف اســتعامل 
ِشــَباك الخدمــات التــي يف األحيــاء األخــرى، كاملــدارس االبتدائّيــة 
والّدكاكــني واملتاجــر، تعويــٌق أقــّل، إذ كان أكــر امُلســتطَلعنَي 
ــوا  ــي كان ــم إىل املدرســة نفســها الت ــُلوَن أطفالَه يف الدراســة ُيرِْس
ــرّشاَب مــن  ــزاع، ويشــرتون الّطعــاَم وال يرســلوَنهم إليهــا قبــل النِّ

ــزاع.  ــل النِّ ــا قب ــوا يشــرتون منه ــي كان املواضــع نفســها الت

عــىل أّن التَّهجــرَي إِن اســتمّر يف منطقــة ديفــا بالرسعــة التــي 
ــَن  ــَدِد الســّكاِن العابري ــاُد ع ــوَم، وإن اســتمّر ازدَي ــا الي هــو عليه
ــُدِن التــي تســيطر  خــطَّ املواَجهــِة، للوصــول إىل الخدمــات يف امُل
ــذي  ــَط ال ــوَق الّضغ ــاً ف ــف ضغط ــث يضي ــة، بحي ــا الحكوم عليه
عــىل الخدمــات اإلدارّيــة واالجتامعيــة واملرفّيــة، يف املــدن 
الرِّئيَســِة التــي يقصدهــا الّنــاس، فمــن املحتمــل، يف ِكال الســياَقني 
املذكوَريــن هاهنــا، أن ُيحــِدَث كلُّ َنْقــٍص يف االســتثامر يف توســيع 
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الخدمــات القامئــة ِضيَقــاً شــديداً يف الّســبيِل امُلْوِصَلــِة إليهــا 
ــتقبل. ــا يف املس ــاًل لجودته وتقلي

ــٍة  ــِج معون ــِع برام ــة لَوْض ــز قوّي ــات حواف ــَة واملعطي ــم إّن األدّل ث
ــٍة  ــكلِّ منطق ــِة ل ــِة امُلخّصص ــرات امُلَقارب ــج تقدي ــة. فنتائ متكامل
ــل  ــط، ب ــات فق ــرتٍك لألْولَوّي ــٍم مش ــُح لَفْه ــا ال ُتفِس ــىل ِحَدِته ع
ــل  ــن ميّث ــكلِّ َم ــاً ل ــٍل تحليلّي ــاَر َعَم ــُئ إط ــك ُتنِش ــب ذل إىل جان
ــالت القامئــة عــىل  ــا وراء التدّخ املجتمــع املحــّي، لينظــروا إىل م
التفويــض، ولَيَضُعــوا خططــاً متعــددة القطاعــات. وَتْظَهــُر فواِئــُد 
َم ظهــوراً رسيعــاً يف حالــة النيجــر، حيــث أخلــت امُلَقاربــُة  مــا تقــدَّ
امُلخّصصــُة لــكلِّ منطقــٍة عــىل ِحَدِتهــا الّســبيَل لفئــاٍت مــن 
الجهــات الفاعلــة لــيك تســتطلع وتوّحــد رؤى الفئــات الســّكانية 
عــىل اختــالف خرباتهــم الســابقة وتجاربهــم، وذلــك لتقديــم 
حاجاتهــم عــىل حســب األولوّيــة. واألهــم مــن كلُّ ذلــك، أّن ُورََش 
ــؤال اآليت:  ــن الس ــة ع ــىل اإلجاب ــت ع ــاريّك أعان ــط التش الّتخطي
ُز اندمــاج األحيــاء الحرضّيــة للُمَعــاِد َتْوِطيُنهــم يف رؤيٍة  كيــف ُيَعــزَّ
تنمويــة حرضّيــة أوســع؟ واعُتِمــَد يف اإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
ــط،  ــادت التخطي ــي ق ــات، الت ــع البلدي ــاركة م ــِة امُلَش ــىل إقاَم ع
ــني  ــىل تعي ــات، ع ــتندٍة إىل املعطي ــٍة مس ــىل أدّل ــاًء ع ــت، بن وُحثَّ

ــك  ــن تل ــَع م ــا ُوِض ــذ م ــني لتنفي ــني مدنّي ــني وموّظف ــرباء ِتْقنّي خ
لت  ــرَاِر إســرتاتيجّياِت اســتثامٍر ُمفّصلــة.2 وقــد ُشــكِّ الخطــط، وإْق
ــني كلَّ ســنٍة،  ــذ الخطــط مرّت ــة تنفي لجــان تنســيٍق محــّي ملراقب
ولتحشــد لهــا التمويــل الخارجــّي والتمويــل مــن القطــاع العــام. 

ُق الخدمــات األساســية  ومثــُل ذلــك يف أكرانيــا، فبدراســة مــا يعــوِّ
يف أطــراف امُلــُدِن الكــربى مــن ُمعّوقــاٍت لهــا صلــٌة بالنِّــزاع، 
أثبتــت امُلَقاربــُة امُلخّصصــُة لــكلِّ منطقــٍة عــىل ِحَدِتهــا أّنهــا أداٌة 
ــُد بهــا أكــر مــا تحتــاج إليــه  ــة، تؤيِّ ــِد الســلطات املحلّي ــة ِبَي قوّي
عــىل حســب األولوّيــة. وســيكون لفوائــد هــذه املقاربــة أهمّيــة 
ــَنِن الحســنة يف الحوكمــة املحلّيــة ويف  خاّصــة يف َدْعــِم اّتبــاِع السُّ
ــُد  ــد ُيولِّ ــي ق ــياقات الت ــّيام يف الس ــاً، وال س ــاَءلِة أيض ــِم املس َدْع
ــن  ــني املتعددي ــة املعنّي ــاب املصلح ــني أصح ــات ب ــُف العالق َضْع

ــة.  ــد الســلطات املحلّي ــتمّراً عن ــٍة ُمْس ــا انقطــاَع ثق فيه

الخامتة
َحرَضيَّــني،  اقتصاَديــن  مــن  لحالتــني  دراســَتني  ِذْكــَر  قّدمنــا 
ــني  ــي هاَت ــط، وُتْلِق ــه متوس ــر دخل ــض واآلخ ــه منخف األول دخل
الدراســَتني الضــوَء عــىل إمــكان أن يكــون للتَّهجــرِي الحــرضّي آثــار 

امرأتان مقبلتان عىل نقطِة تفتيش، والفتٌة ُمْنذرٌة باأللغام األرضّية يف دونتسك املدمرة بفعل الحرب، برشقّي أكرانيا. وقد عرقلت الحدود املفروضة بحكم الواقع عيشَة الناس يف مجرِّد ذهابهم إىل عمٍل، وشاِء غذاٍء، 

ٍق من البيوت التي يف منطقة النِّزاع، والوصول إىل الخدمات الطبّية. وزيارة أقرباٍء، وتحقُّ
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َتْطبيُق أَساليِب إدارَِة املخيَّامت عىل التَّهجرِي الحضّي يف أفغانستان
آَنا ِهرش ُهوَلْند

َن تطبيُق العنارِص الرَّئيَسِة ملقاربة إدارة املخّيامت التقليدّية التواصَل واملشاركَة املجتمعّية  ميكن أن ُيحسِّ
والتنسيَق يف السياقات الحضّية خارَج املخّيامت.

ــٌم بنفســِه،  ــامت، مــن حيــث هــي قطــاع قائ نشــأَت إدارة املخّي
مقاربــٍة  لضــامِن  املســؤولّية  تعيــني  إىل  الحاجــة  قِبَــلِ  مــن 
ــقة، شــاملة لقطاعــات ِعــّدة، يف مســتوى مخّيــٍم  مجتمعّيــة، ُمنسَّ
ريــَن يقيمــون اليــوَم خــارَج  واحــد. ولكــْن ُيقــّدُر أّن أغلــَب املهجَّ
املخّيــامت الرســمّية، وكثــرٌي منهــم يســكنوَن يف املناطــق الحرضّية، 
إّمــا يف املجتمــع املحــّي الــذي ُيضيُِّفهــم وإّمــا يف أماكــن جامعّيــة 
نــني تلقائيــاً داخــَل املــدن والبلــدات أو يف ضواحيها.1  تجمــع املتوطِّ
ــايّئ  ــايّن واإلمن ــل اإلنس ــداين العم ــة يف مي ــات الفاعل ــربي الجه وتن
ــع الحــرضّي عمومــاً، غــري  لكيفّيــة تكيُّفيهــا هــي وتحّديــات التوسُّ
ــربُز تحّديــاً  َل إىل التَّهجــري الحــرضّي خــارَج املخّيــامت ُي أّن التحــوُّ

خاّصــاً يقــع عــىل الهيئــات العاملــة يف قطــاع إدارة املخّيــامت. 

عــىل أّن الخــربة وأســاليب إدارة املخّيــامت ميكنهــا أن ُتِعــنَي عــىل 
ــتجابة  ــِب االس ــن ُصْل ــي م ــي ه ــات، الت ــِض التحّدي ــة بع معالج
املخّيــامت. وهــذا كان عــىل رأس  الحــرضّي خــارَج  للتَّهجــري 
نتائــِج ُمرَاجعــٍة أجرَْتهــا مجموعــة تنســيق املخّيــامت وإدارتهــا يف 
ــة تنســيق  ــات وأدوات مجموع ــنة 2014، ووجــدت أّن منهجّي س
ــرة حــول املجتمــع املحــّي -وال ســّيام  ــا، الدائ ــامت وإدارته املخّي
الخاّصــة باملشــاركة املجتمعّيــة والتنســيق-كانت مفيــدًة جــّداً يف 

ــامت.2  ــارَج املخّي ــني خ ــن املقيم ري ــات امُلهجَّ ــتجابة لحاج االس

الهيئــات يف تجربــة مقاربــاٍت تعتمــد عــىل  وبــدأت بعــض 
للتحّديــات  اســتجابًة  املخّيــامت  إدارة  يف  مهــارات  مجموعــة 
الواقعــة عــىل التَّهجــري الحــرضّي. وكان املجلــس النويجــي لالجئني 
مــن أّول الهيئــات التــي أنشــأت وطــّورت مقاربــاٍت كهــذه، ومــن 
ــت  ــث رم ــتان، حي ــا: أفغانس ــا عليه ــي طّبقته ــن الت ــني األماك ب
بتطبيقهــا إىل األحيــاء الحرضّيــة داخــَل املــدن الرشقّيــة أو حولهــا، 

ــرتالم.  ــاد، ومه ــاد، وأســد آب كجــالل آب

ــل أّوَل األمــر َعــْودُة أكــر مــن  وكان الــذي حــثَّ عــىل التدخُّ
مليــون الجــٍئ أفغــايّن مــن باكســتاَن بــني ســنة 2016 وســنة 
2017. وكان كثــرٌي مــن هــؤالء العائديــن يعيــش يف باكســتان مــذ 
ُولِــُدوا، ولذلــك مل يكــن لهــم مــن املعرفــة بأرضهــم األصلّيــة يشٌء 
ــودَة  ــم الع ــتطع أكره ــة، ومل يس ــٌة قليل ــا معرف ــم به أو كان له
ــُبل  ــة ُس ــا أو ِقّل ــن فيه ــدم األم ــة بســبب ع ــم األصلّي إىل مناطقه
املعــاش والخدمــات. وملـّـا مل يكــن هنــاَك مخّيــامت ينزلــوَن فيهــا، 
ــدن أو يف  ــدات وامل ــَل البل ــن األرس داخ ــم م ــدد عظي ــتقّر ع اس
ضواحيهــا، آملــنَي أن يجــدوا ألنفســهم فيهــا املعونــَة والوظائــَف 
والخدمــات. فاكــرتى العائــدون ُغرَفــاً أو ســكنوا مــع أرستهــم 
املمتــدة يف مــآٍو مكتّظــٍة غايــَة االكتظــاظ أو أقامــوا مــآٍو مؤّقتــة 
يف أراٍض خاّصــة. وقــد ازداَد مشــهُد التَّهجــري تعقيــداً بســبب 

عظيمــة يف األنظمــة البيئّيــة املحلّيــة امُلّتَخــذِة يف امُلــُدن والبلــدات 
ــة  ــاج الحكومــات املحلّي ــل هــذه الحــاالت، تحت ــة. ويف مث الثانوّي
ــات  ــع الجه ــّي م ــاوٍن عم ــِوّية وتع ــٍة َس ــامد عــىل معرف إىل االعت
ــول مســتدامة للتَّهجــري،  ــاد حل ــة، إليج ــدان اإلعان ــة يف مي الفاعل
ــي  ــذا، وَتْبِن ــِد. ه ــَدَة األَم ــرَض َبعي ــاش الَح ــاً النتع ــُم خطط َتدَع
َلــُة مــن الّتحِليــِل الّنشــيِط امُلْشــرتَِك فيــه  امُلعطَيــاُت واألدّلــُة امُلحصَّ
ــون  ــّدَد املواطن ــا ح ــُرَ م ــة، لَتْن ــلطات املحلّي ــاً للس ــاً متين أساس
ــن  ــه م ــات، أّن ــزّودوا الخدم ــاًل( وم ــون طوي ــرون واملقيم )املهجَّ
ــة،  ــذه املقارب ــُح ه ــة. إذن، ُتِتي ــم املحلّي ــاِت يف مجتمعاته األولوّي
ــُرُ  ــِف أصَحــاِب املصلحــة املعنيــني الذيــن َيْك ومــا شــابهها، مُلْختَل
أْن تتبايــن أولوّياتهــم - التوفيــَق بــني منظوراتهــم، لــيك يتدّخلــوا 
ــاًل فّعــاالً يف امُلــُدِن، ويعالجــوا ِقّلــَة املســاَءلِة واملشــاركة  تدخُّ
ــه يف األحــوال  ــاِج إلي ــرار. كلُّ هــذا، ُيحَت ــِع الق ــة يف ُصْن املجتمعّي

ــة؟  ــة واقع ــف واألزم امُلســتتّبة، فكي
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ــِف  ــبب التخلُّ ــه، وبس ــت ُمّدت ــد طالَ ــّي جدي ــزوٍح داخ ــوع ن وق
العميــق بــني املجتمعــات امُلضّيفــة، فــزادت هــذه الحــاُل الهجــرَة 

ــة. ــف إىل املدين ــن الري م

السياق مختلٌف والحاَجاُت هَي هَي
عــزََم املجِلــُس النويجــّي لالجئــني عــىل تطبيــق أســاليبه يف إدارة 
ــة خــارَج املخّيــامت، ُمســتعِماًل  املخّيــامت عــىل األماكــن الحرضّي
مقاربــًة ُمخّصصــًة لــكلِّ منطقــٍة عــىل ِحَدِتهــا؛ أي َتْرُكــُز هّمهــا يف 
ــم.  ــة محــّددة بــدالً مــن َركــزِِه يف ُمخيَّ منطقــة جغرافيــة حرضّي
وتعالــج مقاربــة إدارة املخّيــامت مــن الحاجــات مــا صلتهــا 
ــات  ــي والحاج ــتوي ه ــامت تس ــارَج املخّي ــن خ ــة باألماك الوثيق
ــات،  ــىل املعلوم ــول ع ــامت: فالحص ــة باملخّي ــا وثيق ــي صلته الت
واإلدارة  املجتمعّيــة  املشــاركة  وبنــى  األداِء،  تقويــم  وآليــات 
ــني،  ــّدٍة مــن أصحــاب املصلحــة املعنّي ــة، والتنســيق بــني ِع الذاتّي
وكلُّ ذلــك لضــامن إيصــال الخدمــات إيصــاالً ناجعــاً َتْحُصــُل بــه 
ــَق  ــع أن تكــون هــذه الحاجــات أوث ــُرُ يف الواق ــل َيْك ــة. ب الكفاي
صلــًة بالبيئــة الحرضّيــة منهــا باملخّيــامت، كــام يّتضــُح مــن مثــال 

ــتان.  أفغانس

ووجــَد املجِلــُس النويجــّي لالجئــني أّن الحصــوَل عــىل معلومــاٍت 
يف الخدمــات اإلنســانّية ُمْفتقــٌر إليــِه افتقــاراً شــديداً؛ إذ مل يعلــم 
ــن أســامِء أو  ــَن شــيئاً م ري ــن املهجَّ ــراِت و52% م ــن املهجَّ 79% م
ــك  ــبب يف ذل ــانّية. وكان الس ــات اإلنس ــزوِّدي الخدم ــن م عناوي
ِقّلــُة حضــوِر موظفــي ميــدان العمــل اإلنســايّن )وال ســّيام اإلنــاث 
منهــم(، وُبْعــُد ُشــَعب الهيئــات مــن املناطــق التــي يســكنها 
يف  العاملــة  بالهيئــات  النــاس  معرفــة  وِقّلــُة  املســتضعفون، 
ــِرَي  ــك، أُْج ــوق ذل ــا. وف ــة به ــة املجتمعّي ــُة التوعي املناطــق أو ِقّل
ريــن مــن إجــراءات الحصــول عــىل املعونــة اإلنســانّية  عــىل املهجَّ
مــا هــو معّقــٌد مبهــٌم؛ إذ كان 68% منهــم ال يعرفــون كيــَف 
ــة  ــم كيفّي ــرف 90% منه ــم، ومل يع ــن ُتِعيُنه ــامت َم ــاُر املنّظ َتْخت
رفــع شــكوى، أو طــرح ســؤال، أو تقويــم أداء إيصــال الخدمــات 
عمومــاً. وباملوازنــة بــني ذلــك وبــني مــا يف املخّيــامت، ُيــَرى يف أكــر 
املخّيــامت الرســمّية، ُحُضــوُر الهيئــات اإلنســانّية، فإمــا أّنهــا تــأيت 
ــا  ــُد موّظفيه ــا، وَتِج ــتقر فيه ــا تس ــا أّنه ــوم، وإم ــامت كلَّ ي املخّي
ظاهريــَن يســهل تعرُّفُهــم، ُأِقيَمــْت ُشــَعُبهم داخــَل املخّيــامت أو 
بقربهــا. ثــم ُتــوّزع ُحــزَُم املعونــة هنــاَك عــىل كّل ســاكني املخّيــم، 
فــال يحتاجــون إىل أن يخطــو خطــواٍت احرتازّيــة ليســّجلوا يف 

ــة. ــم الحصــول عــىل املعون قوائ

ــن  ــني، م ــّي لالجئ ــُس النويج ــده املجِل ــذي وج ــاين ال ــر الث واألم
حيــث املشــاركة املجتمعّيــة يف الســياقات خــارَج املخّيــامت، هــو 
أّن املســتجيبني يف ميــدان العمــل اإلنســايّن يتمّيــزون باعتامدهــم 

ــع  ــودن املجتم ــن يق ــور، الذي ــّي الذك ــع املح ــادة املجتم ــىل ق ع
املحــّي ولكــْن ال مُيّثلونــه، وَغــرَُض هــذا االعتــامد الحُصــوُل 
ــة  ــي املعون ــُد ُمتلّق ــاس، وَتحِدي ــات الن ــات يف حاج ــىل معلوم ع
ــروَن، وال ســّيام النســاء وأكــر  واختيارهــم. وَيْكــُرُ أن ُيْبَعــَد املهجَّ
ريــن َمواِطــَن َضْعــٍف، عــن تثيــل أنفســهم. وأّمــا املخّيــامت  املهجَّ
الرســمّية، فأمرهــا ُيباِيــُن ذلــك، إذ ُتؤَمــُر هيئــات إدارتهــا بضــامن 
ــا مل تكــن  ــل املجتمعــي. وملّ ــات تحكــم التمثي ــِم آلّي إنشــاِء وَدْع
الهيئــات خــارَج املخّيــامت مأمــورًة رســمّياً كــام هــي الحــال 
ــِيَ ذلــك إىل انعــدام  داخــل املخّيــامت، كان مــن املمكــن أن ُيْف
مقاربــة املشــاركة املجتمعّيــة أو إْن ُوِجــَدت ُتوَجــُد ُمشّوشــًة. ويف 
ــَف  ــن أن ُيضِع ــارّة، ميك ــلطة الض ــة الس ــِز ِبْني ــُر تعزي ــذا َخط ه
محاولــة االســتجابة اســتجابًة إنســانّية قامئــة عــىل املســاءلة 

ــط.  ــد والضواب والقواع

أخــرياً، وجــد املجِلــُس النويجــّي لالجئــني، مــن حيــث التنســيق، 
وال  وحاجاتهــم،  ريــن  املهجَّ مواضــع  معلومــات  إىل  افتقــاراً 
ســّيام أكرهــم مواِطــَن َضْعــٍف، وكان ذلــك االفتقــار تحّديــاً 
ــُع  ــكان تتبُّ ــني. ف ــن األفغانّي شــديداً يف ســياق االســتجابة للعائدي
ــي  ــة الت ــة النهائّي ــه اعتمــد عــىل الوجه ــاًل، ألن حــال التَّهجــري قلي
ــد،  ــد مداخــل البل ــي كانــت ُتســّجل عن ــدون والت يقصدهــا العائ
ولكــْن مل ُتَتَتّبــع بانتظــام. فــكان مــن ذلــك أْن اعتمــدت الهيئــات 
لتحــدد  امُلضيِّــف  املحــّي  املجتمــع  شــيوخ  عــىل  اإلنســانّية 
ــامٌد أضعفــه  ــاً، وهــو اعت ــن واألرس النَّازحــة داخلّي مــكان العائدي
االســتغالل والفســاد. وقــد تعــرّض جهــد التنســيق إىل مزيــِد 
ــة خدمــة التخطيــط وعــدم كفايــة التنســيق،  َتْعويــٍق بســبب ِقّل
ــني  ــْرٍَة مــن أصحــاب املصلحــة املعنّي يف املســتوى املحــّي، بــني َك

يف التفويــض واملصلحــة. 

ومــع أّن املقاربــة خــارَج املخّيــامت معمــول بهــا يف األحيــاء 
ــِز  ــىل َرْك ــَظ ع ــمّية، ُحوِف ــامت الرس ــن املخّي ــدالً م ــة، ب الحرضّي
هّمهــا يف البنــى التنموّيــة واآللّيــات، وذلــك لضــامن التواصــل مــع 
املجتمعــات املحلّيــة، واإلســهام املجتمعــّي واملشــاركة املجتمعّيــة، 
ــرَُق  ــات مرتابطــة: فِف ــة مكّون ــاَك ثالث ــِم التنســيق. وكان هن وَدْع
ــا  ــاُن األحيــاء. فأّم ــة، ولَِج ــُز املجتمعّي ــة، واملراِك التوعيــة املجتمعّي
ــة، فقــد جمعــت معلومــات الحاجــات،  ــة املجتمعّي ــرَُق التوعي ِف
ت  وَيــرسَّ اإلحالــة،  وأجــرت  الخدمــات،  معلومــات  ونــرشت 
ُمدّربــًة  األحيــاء  يف  لجانــاً  أيضــاً  وأّلفــت  املحــّي.  التنســيق 
ــة،  ــز املجتمعّي ــا املراك ــي. وأّم ــل ه ــام تفع ــل ك ــًة لتفع ومدعوم
ــراد املجتمــع  ــه عــىل أف ــاً يســهل الوصــول إلي ــت مكان ــد كان فق
ريــن(، فيحصلــون منــه عــىل  ريــن وغــري املهجَّ املحــّي )املهجَّ
املعلومــات ويحالــون عــىل حســب حاجاتهــم، وكانــت أيضــاً 

ــة. ــيقّية واملجتمعّي ــات التنس ــه االجتامع ــاُم في ــاً ُتَق مكان
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النتائج: ما الذي نفع؟
ِة بَخــري. أولها:  وبعــد كّل ذلــك ظهــرت بعــض النتائــج امُلبــرشِّ
ــد  ــات. فق ــا املعلوم ــذ منه ــٍة تؤخ ــت مبِنّص ــة أت أّن املقارب
اتصــل أكــر مــن 57% مــن ســكان الحــي بواحــٍد يف األقــلِّ 
مــن مكّونــات املــرشوع –ســواء بِفــرَق التوعيــة املجتمعّيــة 
ــاء أو بهــا جميعــاً– ــة أو بلجــان األحي أو باملراكــز املجتمعّي

وقــال 82% مــن هــؤالء أّن حصولهــم عــىل املعلومــات قــد 
ــن. وكان أكــر النــاس الذيــن يأتــوَن املراكــز املجتمعّيــة  تحسَّ
)ونســبتهم 88%( أَتْوهــا مــن أجــل املعلومــات –وهــذا 
النــاس–  عنــد  الحاجــة  هــذه  أهمّيــة  َقــْدِر  إىل  يشــري 
ــدُر  ــا مص ــوص أّنه ــىل الخص ــز ع ــرو املراك ــَن زائ واستحس
معلومــاٍت غــرُي ُمعَتمــٍد عــىل قــادة املجتمــع املحــّي 
ــاَء  ــم لِق ــا فســحت له ــم( وأّنه ــوا به ــُرُ أاّل َيِثُق ــن َيْك )اللذي
ــْدٍر  ــاء ذات َق ــان األحي ــت لج ــه. وكان ــاً لوج ــات وجه الهيئ

ــع  ــراد املجتم ــول إىل أف ــاً يف الوص أيض
ريــن، ويف أّن عــدداً كثــرياً  املحــّي املهجَّ
ــرياً مــن النســاء  ــاس )عــدداً كث مــن الن
ــون  ــر مــام يعرف ــا أك خاصــًة( يعرفونه
املراكــز املجتمعّيــة. وُيضــاُف إىل ذلــك، 
أّن لجــان األحيــاء –املؤّلفــة مــن أعضــاٍء 
ريــن ومــن املجتمــع املحــّي  مــن املهجَّ
امُلضيِّــف– عّبــدت طريقــاً للمجتمعــات 
تعيــني  يف  تشــارك  لــيك  املحلّيــة 
الحاجــات وتنفيــذ الحلــول. فــكان %50 
مّمــن شــارَك منهــا يف تعيــني املشــكالت 
ــي  ــكلة الت ــّل املش ــىل ح ــاعد ع ــد س ق
عّينهــا أو أكــر مــن مشــكلة، وال ســّيام 
ــداد  ــة باإلم ــا صل ــي له ــكالت الت املش
بامليــاه، والتعليــم، والبنيــة التحتّيــة، 

ــة.  ــق الصحّي واملراف

فقــد  التنســيق،  حيــث  مــن  وأّمــا 
قــدرت املقاربــة عــىل التوفيــق بــني 
املســتفيدين مــن املعونــة املســتضعفني 
ــات  ــن خدم ــود م ــو موج ــا ه ــني م وب
َحْشــِد مزيــٍد مــن  وحاميــة، وعــىل 
واملجتمعــات  لألفــراد  الخدمــات 
املحلّيــة التــي لــو مل تحشــد لهــا مزيــداً 
مــن الخدمــات لكانــت أُهِمَلــت. وقــد 
جــرى ذلــك مــن خــالل اجتامعــات 
تنســيقّية يف املســتوى املحــّي، شــاركت 
ومجموعــة  األحيــاء،  لجــان  فيهــا 
وقــادة  املحلّيــة،  والســلطات  املحلّيــة،  املنظــامت  مــن 
غــري حكومــة.  غــري رســمّيون، ومنظــامت  مجتمعيُّــون 
ــة يف  ــة املجتمعّي ــوُد املنتظــم لفــرق التوعي ولقــد كان الوُج
األحيــاء التــي تعمــل فيهــا، مــع املراكــز املجتمعّيــة، مدخــاًل 
ــراد املجتمــع املحــّي إىل مــزّودي الخدمــات، والعكــس  ألف
صحيــح. فقــد ذكــر 80% مــن مــزّودي الخدمــات املشــاركون 
يف املــرشوع أّن ذلــك وّســَع معرفتهــم الحاجــاِت اإلنســانّية، 
وشــعر 62% منهــم أن ســبيلهم إىل الســّكان املحتاجــني قــد 
ــم  ــر أّن مشــاركتهم أعانته ــم بالذك ــَع، وخــصَّ 40% منه ُوسِّ
ــوا  ــباً وأن يتجّنب ــاً مناس ــم تصويب ــوا معونته ب ــىل أن ُيصوِّ ع
التكــرار. ثــم إّن املقاربــة اســتطاعت َوْصــَل لجــان األحيــاء 
مبــا اقــرُتَِح مــن املبــادرات التنموّيــة، لضــامن أن ُيــْدَرَج 
ــرون يف التخطيــط لهــذه  أفــراد املجتمــع املحــّي املهجَّ

املشــاريع ويف تنفيذهــا.

يات الواقعة عىل مجتمعهّن املحّي، يف اجتامٍع نظمه املجلس النويجّي لالجئني يف جالل آباد.  عضواٌت من لجنة حيٍّ ُمْجتمعاٌت لتعيني التحدِّ
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يات التي ينبغي التصّدي لها والدروس التي  التحدِّ
ُيستَفاُد منها

كثــرٌي مــن التحديــات الرّئيســِة والــدروس املســتفادة مــن تنفيــذ 
املقاربــة يف أفغانســتان منطبقــٌة عــىل ســياقات حرضّيــة أخــرى 

خــارَج املخّيــامت. وُيْلَقــى هاهنــا الّضــوُء عــىل ثالثــٍة منهــا. 

أّولهــا: أّن بنيــة املعونــة اإلنســانّية كانــت قليلــة الُوُضــوح، 
مــن حيــث التنســيق يف االســتجابة للتَّهجــري خــارَج املخّيــامت، 
وهــذا أفــى بهيئــاٍت ِعــّدة إىل عمــٍل املســؤولّية فيــه متداخلــٌة 
ِك إجــراءات  والتفويــض فيــه مبهــم، وأفــى أيضــاً إىل تفــكُّ
ــىل  ــع ع ي الواق ــدِّ ــن التح ــك م َد ذل ــدَّ ــانّية. فش ــة اإلنس املعون
املجلــس النويجــّي لالجئــني يف إيصــال معلومــات واضحــٍة 
ــرَف لجــان  ــع املحــّي، لضــامن أن ُتْع ــراد املجتم ــدٍة إىل أف مفي
األحيــاء وأن ُتجَعــَل شعّيــًة، وأن ُيحاســَب املكّلفــوَن املســؤولّيَة 
ُح  عــىل حســب أعاملهــم. وهــذه املســؤولّية ومــا يشــابهها أرْصَ
عنــد التنفيــذ يف املخّيــم الرســمّي منهــا عنــد التنفيــذ خارَجــه، إذ 
يكــون التفويــض يف هيئــة إدارة املخّيــم أوضــح ونطــاق ِعرْفانــِه 

ــه أوســع. وقبول

َ باملثــاِل أّن نجــاَح  وثانيهــا: أّن تنفيــَذ املقاربــة يف أفغانســتان بــنيَّ
ــاٌج إىل  ــا ُمْحت ــىل ِحَدِته ــٍة ع ــكلِّ منطق ــة ل ــات امُلخّصص املقارب
ــَق نطــاق مســؤولّيتها الجغرافّيــة، وهــذا ُينِشــُئ تحّديــاً  أن ُيضيَّ
ــز  ــت املراك ــر، كان ــي أّول األم ــع. فف ــكان التوسُّ ــىل إم ــع ع يق
ــٍع لعــرشات آالف، بــل مئــات آالف  املجتمعّيــة أماكــن تجمُّ
ــا ثبــَت أّن هــذا العــدد عظيــٌم وأْن ليــَس للمقاربــة  النــاس. وملّ
ــع  ــوزة يف املجتم ــا املرك ــىل ِحَدِته ــٍة ع ــكلِّ منطق ــة ل امُلخّصص
ــة؛  ــارص املقارب ــَز عن ــّد مــن أن ُتْرَك ــه، كان ال ب ــٌة ب املحــّي طاق
ــر  ــاٍء أصغ ــة، يف أحي ــاركة املجتمعّي ــة واملش ــة املتنّقل أي التوعي
ــع النــاس فيهــا أوســع. وبذلــك  داخــَل األماكــن التــي يكــون تجمُّ
ــيق  ــاً للتنس ــزاً رئيس ــّي مرك ــٍز مجتمع ــون كلُّ مرك ــن أن يك ميك
ــىل أّن  ــا. ع ــاورة أو بينه ــق املج ــّدة يف املناط ــاء ِع ــَل أحي داخ
ْت لتصــل إىل عــدٍد مــن األحيــاِء  ِفــرَق التوعيــة املجتمعّيــة ُمــدَّ
كثــرٍي، ومل تســتطع ضــامن أن ُتناِســَب جــودة االســتجابة الحــاَل. 
وفــوَق ذلــك، بقيــت بعــُض األحيــاء املســتضعفة مــن دون 
ــاء. ــة، فــكان مــن هــذا أِن انعدمــت املســاواة بــني األحي معون

ــىل  ــع ع ــدي الواق ــت التح ــتان بّين ــة أفغانس ــا: أّن تجرب وثالثه
ــُد  ــل تعقُّ ــة. إذ جع ــة والوطنّي ــلطات املحلّي ــع الس ــل م التعام
ــل  ــا، وتدخُّ ــف الســلطات وداخله ــني مختل ــوة ب ــات الق دينامّي
هــذه الســلطات الَعــريَِضُّ يف مــا ُيبــَذُل يف االســتجابة اإلنســانّية 
ــراً  ــا أم ــد بينه ــدّي املفي ــيق الج ــن التنس ــاَل م ــد، جَع ــن جه م
ــْديِن مــن املســتحيِل إقامــَة بنيــاٍن ملقاربــٍة  عســرياً، وكلُّ ذلــك ُي

يكــون فيهــا تأثــرُي الســلطات )أو حّتــى إمســاكها زمــام األمــر( يف 
آلّيــات التنســيق املحــّي مؤّســيٌّ ومســتدام. فيقتــي التعامــل 
مــع الســلطات أن يكــون عنــد موّظفــي ميــدان العمــل اإلنســايّن 
خــربٌة مخصوصــة ويشٌء مــن الحنكــِة والُعلــوِّ يف ُســّلم الدرجــات 
الجهــات  بــني  أوســَع  إجامعــاً  أيضــاً  ويقتــي  الوظيفّيــة.3 
الفاعلــة يف ميــدان العمــل اإلنســايّن واإلمنــايّئ يف كيفّيــة التنســيق 
والتعــاون بينهــا وبــني الســلطات املحلّيــة والوطنّيــة يف الَحــرَض.

يف  الســتعاملها  املخّيــامت  إدارة  مقاربــة  فَتكييــُف  إذن، 
ــز  ــاٍر مل ُينَج ــٌل ج ــامت َعَم ــارج املخّي ــة خ ــياقات الحرضّي الس
أســاليبها  أّن   ُ ُيبــنيِّ أفغانســتان  يف  ُخــرِبَ  مــا  ولكــّن  بعــُد، 
ــاركِة  ــِل باالّتجاَهــني، وامُلَش ــة، املســلوكة لتحســني الَتواُص العملّي
ــن أن  ــات، ميك ــدد القطاع ــيِق املحــّي املتع ــة، والّتنِس املجتمعّي
تصــوَغ ِمْفتــاَح التصــّدي ألكــر التحّديــات الواقعــة عــىل املــدن 

والبلــدات ِشــّدًة.

 anna.hirschholland@gmail.com آَنا ِهرش ُهوَلْند 
ُمْستشارٌة ُمْستقّلة يف الشؤون اإلنسانّية

هذه املقالة مبنّيٌة عىل خربة مؤلِّفِتها التي اكتسبتها بالعمل يف 
املجلس النويجّي لالجئني يف أفغانستان بني سنة 2017 وسنة 

2019. عىل أّن كلَّ ما ورد من آراٍء يف هذه املقالة هي آراء 
مؤلِّفِتها وقد ال تستوي هذه اآلراء وآراء املجلس النويجّي 

لالجئني.4

رين يف الَحرَض.  رين خارَج املخّيامت أو املهجَّ 1. ال معطياٍت موثوقاً بها اليوَم يف نسبة امُلهجَّ
ويغلب عىل املصادر ِذكرُها أّن النسبة تقع بني 60% و80%. مثال ذلك أّن املفوضّية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أوردت يف تقريرها يف االّتجاهات العاملّية سنة 
2018 نسبة 60%، ولّكن هذه النسبة ال تشتمل إال عىل َمن ُعِلَم مكان إقامته منهم: 

  bit.ly/UNHCR-Global-Trends-2018
ثم جاَء مركز رصد النُّزوح الداخّي فَذَكَر يف تقريره العاملّي يف النُّزوح الداخّي سنة 2019 

أن النسبة تقع بني 60% و80%، ولكّنه وّجه النظَر إىل عدم وجود أدّلة قوّية َتْسِنُد هذه 
bit.ly/IDMC-GRID-2019-urban :النسبة
وملزيٍد من املعلومات يرجى االتصال باملؤلِّفة. 

 Global CCCM Cluster )2014( Desk Review: Urban Displacement & .2
 Outside of Camp

رين املقيمني خارج املخّيامت( )مراجعة: التَّهجري الحرضّي واملهجَّ
 bit.ly/CCCM-DeskReview-2014

3. ملزيٍد من املعلومات يف كفاءة املوّظفني العاملني يف البيئات الحرضّية، انظر:
 Ely A et al )2019( Urban Competency Framework, Global Alliance for

 Urban Crises
)إطار الكفاءة الحرضّية(

bit.ly/Urban-Competency-2019
4. موَّل مرشوَع خارِج املخّيامِت الذي أْجرَاُه املجلس النويجي لالجئني يف أفغانستان ِوزارُة 

الخارجّية النويجّية، واملنّظمُة الدولّية للهجرة، ومكتُب السّكان والالجئني والهجرة بوزارة 
الخارجية األمريكية.

http://www.fmreview.org/ar/cities
mailto:anna.hirschholland@gmail.com
http://bit.ly/UNHCR-Global-Trends-2018
http://bit.ly/IDMC-GRID-2019-urban
http://bit.ly/CCCM-DeskReview-2014
https://bit.ly/Urban-Competency-2019


30 نرشة الهجرة القرسية 63امُلُدُن والَبْلَدات30

www.fmreview.org/ar/cities2020 فرباير/شباط

مقاَربُة إعداِد برامَج تشمل املدينة ُكّلها يف َحَضِ بنغالديش
ِبَباشا َدَتا

طّبقت منظمة الرؤية العاملّية مقاربًة تشمل املدينة ُكّلها لتقلَِّل من عمل األطفال ولتحمي حقوَق األطفال 
العاملني يف أربع مدن ببنغالديش. ويف هذه املقاربة دروٌس لكلِّ املشاركني يف إعداد الربامج الحضّية.

ُيقـّدُر أّن مـن األطفـال النَّازحـني داخلّيـاً نحٌو مـن ثالثة ماليني 
أغلـب  ويف  بنغالديـش.  يف  يعملـون   )3.2( املليـون  وخمـس 
الحـاالت، تضطـر األرس النازحـة داخلّياً إىل إخـراج أطفالها من 
املدرسـة وإرسـالهم إىل العمـل، ألنهـا غـري قـادرة عـىل القيـام 
بكلفـة تعليمهـم، أو ألنهـا محتاجـٌة إىل املـال حّتـى تعيـش. 
وميكـن أن يعمـل األطفـال قانونّيـاً يف بنغالديـش ابتـداًء مـن 
عمـل  عـىل  للقضـاء  الوطنّيـة  السياسـة  وتحظـر   ،14 سـّن 
األطفـال، الصـادرة سـنة 2010، توظيـَف األطفـال الذيـن هـم 
دون السـّن القانونّيـة وتوظيـف األطفـال يف األعـامل الخطرة، 
ولكـّن تنفيـذ هـذه السياسـة مـا يـزال قليـاًل ضّيـَق النطـاق. 
أعـامل خطـرة، ومنهـا  األطفـال يف  يعمـل  أن  َيْكـُرُ  ولذلـك، 
صناعـة املالبـس، والّنقـل، وتحطيـم السـفن، وصيد األسـامك، 
والعمـل املنـزيل، وأعـامل البنـاء، والبيـع يف الشـوارع، ونبـش 

النفايـات. 

 ويف هـذه الظـروف، اسـتهدفت منظمـة الرؤيـة العامليـة يف 
بنغالديـش 88853 طفٍل نـازٍح داخلّياً )57% منهم بناٌت و%43 
منهـم بنـني( يف أربـع مدن )وهي دّكا، وشـيتاغونغ، سـيلهيت، 
وخولنـا( مـن سـنة 2016 إىل سـنة 2018. وكان الغـرض إبعاد 
تتعهـم  ضـامن  ومحاولـة  الخطـرة،  األعـامل  عـن  األطفـال 
بحقوقهـم األساسـّية، وذلـك بتطبيـق املقاربـة القياسـّية التـي 
عنـد منظمـة الرؤيـة العاملّية عىل كل الربامـج الحرضّية؛ وهي 
مقاربـة تشـمل املدينـة ُكّلهـا ُتَـدُّ يف مسـتويات مختلفـة مـن 
إدارة املدينـة لتضمـَن أثـراً مسـتداماً. وُتـريِس هـذه املقاربـة، 
اسـتناداً إىل مشـاركاٍت وتعـاوٍن، ألّيـات َدْعم املجتمـع املحّي، 
ثـم تعتمـد عـىل املعرفـة وعـىل ومـا يـرد عليهـا مـن تقويـم 
األداء مـن األنشـطة يف هـذه األحيـاء، لـيك ُتِقيـَم املنـارصَة يف 

مسـتوى سياسـات املقاطعـات والسياسـات الوطنّيـة.

يف مستوى الحّي
واألمهـات  واآلبـاء  األطفـال  املسـتوى  هـذا  يف  اسـُتِهدَف 
وأصحـاب العمـل. فأّمـا األطفـال الذيـن تقـع سـّنهم بـني 5 
و14 فقـد ُفِتـَح لهـم سـبيل الوصـول إىل مـا هـو باملّجـان مـن 
تعليـٍم غـري الرسـمّي وتعليٍم أسـايّس قائـم عىل الكفـاءة، وإىل 
أمكنـة رياضـة األجسـام وغـري ذلك مـن رضوب الرتفيـه. ولقد 
اشـُتِمَل عـىل األطفـال امُلعّوقني يف برامج التعليم غري الرسـمّي، 

وقـد ُروُعـوا عـىل حسـب حاجتهـم. وأّمـا الشـباب الـذي تقع 
سـّنهم بـني 15 و18، فقـد كان لهـم التدريـب عـىل املهـارات 
املهنّيـة، حّتـى يسـتطيعوا أن يجـدوا عمـاًل -غري خطـرٍي- يليق 
بهـم. وإلعانـة األطفـال عـىل االتصال بأصحـاب العمـل، ُأشَِك 
ـوا يف الوقـت  أصحـاب العمـل املحتمـل أن يوّظفوهـم، وُوعُّ
نفسـه مبـا يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل والقوانـني املعنّية بعمل 
األطفـال.  وفـد أنِشـَئت قاعـَدُة معطيـاٍت ُتِعـنُي عـىل ضـامِن 
إيصـال الخدمـات املناسـبة إىل األطفال عىل حسـب حاجاتهم 

 . مُلعّينة ا

وفـوق ذلـك، ُأِتيـَح بنـاء القـدرات –التـي لهـا صلـة بتوليـد 
الّدخـل، واإلّدخـار، وريـادة األعـامل– ألرٍس عددهـا 12 ألفـاً 
)كان أطفالهـا يعملـون يف أعـامل خطـرة، وكان دخـل أرسهـم 
ُقلِّـَل الدعـم  أمريكّيـاً يف الشـهر(. وقـد  أقـّل مـن 35 دوالراً 
لبعـض األرس التـي فيهـا َمواِطـُن  النقـدّي الـذي كان متاحـاً 
ضعـٍف معّينـة، تقليـاًل تدريجّيـاً، حـني أصبحـت مشـاركًة يف 
أعـامٍل مّولـدٍة للدخـل. ويف الوقـت نفسـه، قصـدت برامـج 
توسـيع املـدارك إىل بنـاِء مـدارك اآلباء واألمهـات ليدركوا ما يف 
عمـل األطفـال مـن آثاٍر ضـارّة. هـذا، ودعمت منّظمـة الرؤية 
العاملّيـة يف بنغالديـش، لضـامن املشـاركة املجتمعّيـة، تأليـف 
وأقرضـت  االّدخـار  خطـط  أدارت  التـي  األهلّيـة  املنّظـامت 
أعضاءهـا. وقـد أعـان العمل مـع املنّظامت األهلّيـة أيضاً عىل 
ضـامن مشـاركة املجتمـع املحـّي يف رَْصـِد مـا ُيْنَتهـُك يف عمل 

األطفـال والتبليـغ عنـه. 

يف مستوى املقاطعة
هـذا  يف  بنغالديـش،  يف  العاملّيـة  الرؤيـة  منّظمـة  أقامـت 
املسـتوى، مشـاركات وتعاونـاً بينهـا وبـني مختلـف أصحـاب 
املصلحـة املعنّيـني، ومنهـم مـن يف القطاع الخـاّص، ومنّظامت 
مسـتوى  يف  مؤسسـات  مـن  وغريهـا  املـدين،  املجتمـع 
املقاطعـات، وذلـك لـيك ُتناِقـَش املسـائَل املوصولـة باألطفـال 
النازحـني، ولـيك ُتِقيـَم املنارصة مع سـلطاٍت، كمديريـّة الرتبية 
والتعليـم يف املدينـة. ومـن فضـل الجهـد التعـاويّن، أن ُألَِّفـت 
لجـان حاميـة عمل األطفـال يف املدن األربع. ففـي بنغالديش، 
ال تعمـل معظـم اللجـان املحلّيـة يف مسـتوى األقسـام )وهـي 
أخفـض طبقـة مـن طبقـات الحكومـة املحلّيـة( ألنهـا مفتقرٌة 
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إىل املـوارد واالسـتقالل يف اّتخـاذ القـرار، ولكـنّ لجـان حاميـة 
عمـل األطفـال عـّززت قدرَتها من خـالل َدعمها بأعـامل أمانة 
الـرّس وإعانتهـا بتيسـري االجتامعـات. وقـد أنِشـَئت مكاتـب 
اسـتفهاٍم وتبليـغ مراعيـٌة لحاجـات األطفـال، وخطُّ مسـاعدة، 
يف مراكـز الرشطـة املحلّيـة، وذلـك لضـامن أال ُتنَتهـَك حقـوق 

األطفـال، ولَفْسـِح السـبيل للتبليـغ عـن كلِّ انتهـاك. 

يف املستوى الوطنّي 
أّلفـت منّظمـة الرؤيـة العاملّـة يف بنغالديـش ومنّظـامت غـري 
حكومّيـة ِحْلفـاً َيْنـُرُ تغيـرَي السياسـات يف املسـتوى الوطنّي، 
فـأداَر الِحْلـُف عـدداً مـن املناقشـات بينـه وبـني وزارة الرتبية 
والتعليـم، ووزارة شـؤون املـرأة والطفـل. وكان الغـرض مـن 
ـَن تنفيـذ السياسـة الوطنّية  تلـك املناقشـات ضـامن أن يتحسَّ
للقضـاء عـىل عمـل األطفـال الصـادرة سـنة 2010، والسياسـة 
ُيَحـثَّ  وأن  أيضـاً،   2010 سـنة  الصـادرة  للتعليـم  الوطنّيـة 
حاجـاِت  ُتَعالِـُج  بحيـث  تغيريهـا  عـىل  السياسـات  صانعـو 
األطفـال النَّازحـني. فنشـأ مـن هـذه املناقشـات خطـُة عمـٍل 
موصولـة بهـذه النقـاط، واتفـاٌق عـىل التأثري الـذي يحتمل أن 

يكـون ألصحـاب املصلحـة املعنّيـني يف األمـر. 

التحّديات وتقليلها 
كان مـن هـذه املقاربـة التي تشـمل املدينة ُكّلهـا، أّن 70 ألَف 
طفـٍل عـىل التقريـب إّمـا عادوا إىل املدرسـة )وهم َمن سـّنهم 
أقـّل ِمـن 14( أو اسـتمّروا يف العمـل ولكـْن يف وظائـف أفضل 
)وهـم َمـن سـّنهم أكـر ِمـن 14(. ويف الوقت نفسـه، انتفعت 
أرسهـم مـن التدريـب املهنـّي وأنشـطة توليـد الّدخـل. فـزاد 
َدْخـُل أرسهـم، يف املتوسـط، 15%. ومـع ذلـك، وعـىل الرغـم 
مـن أّن هـذه املبـادرات أظهـرت نتائـج عظيمة، وقعـت عّدة 
تحّديـات عـىل امتداد طريـق التنفيذ، وقد يكـون لبعض هذه 
التحّديـات وكيفّيـة معالجتهـا صلٌة بالعاملـني يف إعداد الربامج 

الحرضّيـة يف غـري هـذه الحاالت.

العيشـة  طبيعـة  هـي  البـارزة  التحّديـات  إحـدى  وكانـت 
لّيـة والدينامّية. إذ يعتمـد إيصال الخدمات إىل  الحرضّيـة التنقُّ
مـن يحتـاج إليهـا َكِثرَي اعتـامٍد عىل اسـتطاعة الوصـول إليهم، 
ولكـْن قـد ال يظـّل النَّازحـون يف مكان واحٍد مـّدًة طويلة. فأىت 
َوْصـُل األرَُس النَّازحـة باملنظامت األهلّية وَحثُّهم عىل املشـاركة 
يف خطـط االّدخـار، فجلـَب شـيئاً مـن األمـن، حّتـى ال يحتـاج 

النَّازحـون إىل االنتقـال كـام كانـوا ينتقلـون مـن قبُل. 

ثـّم كان هنـاَك تحـدٍّ بـارز آخـر، وهـو َتْفِضيـُل النـاس األكـر 
اسـتضعافاً مـن النَّازحـني داخليـاً، أن ُيعَطـوا الدعـم النقـدّي 

املبـاش، ال أن ُتبَنـى قدرتهـم وُيدّربون عـىل املهارات. ومن 
أجـل ذلك، جـاء ُمَمثُلو الحكومة املحلّية والقـاَدُة الدينيُّون 
بنـاء  مـا يف  إىل  داخليـاً  النَّازحـني  فحفـزوا  النفـوذ،  وذوو 
القـدرة والتدريـب عـىل املهـارات مـن فوائَد بعيـدة األمد. 

عـىل أّن مـا ُبـِذَل مـن جهـد يف لجـان حامية عمـل األطفال 
األطفـال،  عمـل  قانـون  انتهـاك  )أي  االنتهـاك  ملعالجـة 
واإلسـاءة لألطفـال جسـدياً وجنسـّياً( مل يكـن ناجعاً بحيث 
امُلْنَتِهـُك  تحصـل الكفايـة، يف الحـاالت التـي يكـون فيهـا 
صاحـَب نفوٍذ. ولذلـك، أُِعيَد تأليُف اللجان لتشـمل أعضاًء 
مـن هيئـات إنفـاذ القانـون، واإلعـالم، والنـاس البارزين يف 
املجتمـع املـديّن، ّحتـى ُيسـتعَمل تأثـري كّل هـذه وهـؤالء 

الغاية.  لبلـوغ 

ونحن نويص مبا يي لتحسني تطبيق هذه املقاربة:

تخصيـص الزمـن يف مسـتوى الحـّي: ينبغـي، عـىل حسـب 
املقاربـة التي تشـمل املدينـة ُكّلها، لهيئـة اإلعانة )وهي يف 
هـذه الحالـة منّظمة الرؤية العاملّيـة يف بنغالديش( أوالً أن 
تركـز هّمهـا يف َجْمـِع مـا يف القاعـدة الشـعبّية مـن بصائَر، 
وينبغـي  التِّْقنّيـة.  الخـربة  إتاَحـِة  ثـم  الحـّي،  يف مسـتوى 
الحـّي عـىل مسـتوى  البصائـر مـن مسـتوى  تتعاقـب  أن 
املشـاركات  خـالل  مـن  الوطنـّي  واملسـتوى  املقاطعـة 
ومبـادرات املنـارصة، لـيك ُيوّلـَد أثـٌر أعـرض. ومـع ذلـك، 
ـالت يف املسـتويات الثالثـة )أي مسـتوى  أنشـأ َبـْدُء التدخُّ
الحـّي ومسـتوى املقاطعـة واملسـتوى الوطنـّي( يف آٍن معـاً 
بعـَض اإلشـكال، وقلَّـَل نجوَع عملنـا. فاسـتخلصنا من ذلك 
أّنـه ينبغـي َتْخِصيـُص مزيـٍد مـن الوقت يف مسـتوى الحّي، 
قبـل الـرشوِع يف أعـامٍل يف مسـتوى املقاطعـة واملسـتوى 

لوطنّي.  ا

التعـاون  واملؤّسسـّية:  االجتامعّيـة  التنميـة  يف  التوعيـة 
مـع سـلطات املدينـة أو ممثـي الحكومـة هـو أحـُد أركاِن 
املقاربـة التـي تشـمل املدينـة ُكّلهـا. ومـع ذلـك، َنِجـُد أّن 
رغبـة ممثـي الحكومـة يف بنغالديـش، عمومـاً، يف التعاون 
عـىل التنميـة املبـاشة )أي الدعـم النقـدّي، وتنميـة البنية 
التحتّيـة، وغـري ذلـك( أكـر مـن رغبتهـم يف التعـاون عـىل 
التنميـة االجتامعّيـة )مثـل بنـاء القـدرة وتوسـيع املـدارك 
يف املجتمـع املحـّي( أو التنميـة املؤّسسـّية )كبنـاء قـدرة 
الحكومـة املحلّيـة(. ومـن ثـّم، كان هنـاك حاجـٌة ال تـزال 
ُتِلـحُّ إىل توسـيع املـدارك بـني ممثـي الحكومـة وهيئـات 
الخدمـات ليدركوا أهمّيـة التنمية االجتامعّية واملؤّسسـّية. 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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املنـارصة واملتابعـة: رأى بعـض ممثـي الحكومـة أّن معالجـَة 
إىل  العـودة  عـن  ُتْثنيهـم  الفقـرية  األحيـاء  سـاكني  حاجـات 
تلـك  مبعالجـة  اهتاممهـم  قـّل  أْن  ذلـك  مـن  فـكان  قراهـم، 
الحاجـات. فـكان ينبغـي َوْضـُع إطـاِر عمـٍل وخطـة ملنـارصٍة، 
َغرَُضهـا إثـارَُة اهتـامم أصحـاب املصلحـة املعنّيني األكـر نفوذاً 
الحكومـة  ممثلـو  ُيـرَشَك  أن  ينبغـي  وكان  اهتاممـًا،  واألقـلّ 
مـن أّول خطـوٍة يف طريـق إعـداد املـرشوع. وبعـُد، فـإن ُأِريـَد 

ضامن اسـتدامة هـذه املقاربـة، ينبغي أن ُتِعدَّ هيئـات اإلعانة 
والهيئـات الحكومّيـة إطـاَر عمـٍل تشـرتك فيـه هـذه الهيئـات 

يف الرّصـد.

 Bipasha_Dutta@wvi.org ِبَباشا َدَتا 
ُمنّسقٌة وطنّية، يف إدارة اإلسرتاتيجّيات واالبتكار واملعرفة، مبنّظمة 
   www.wvi.org/bangladesh الرؤية العاملّية يف بنغالديش

األعاَمُل امُلَناخّيُة التحويلّية يف املدن 
فرونسوا ِجِمن، وكاُرلني زِكغراف، وأَناليس ديبو، وِلِتيِشَيا بيتينويت، وأكاثا كافيكيُؤيل، وسارة روزِنِغرتِن

إّن الكيفّية التي عليها تأثرُي تغريُّ امُلَناِخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن )ومنهم الالجئون والنَّازحون داخلّياً( 
عليها  التي  الكيفّية  األهمّية،  وِمْثُلها يف  ينبغي،  الذي  بالقدر  ُتْبَحْث  مل  لكّنها  جّداً،  الهاّمة  املسائل  َلِمَن 

سُيَعاِلُج الحكُم املحيّل مواطَن َضْعِف املهاجرين ويدعم اندماجهم يف املدن. 

املــدن اليــوَم واقفــٌة يف أول الصفــوف بوجــِه تغــريُّ 
امُلَنــاخ. ومــع أّن املــدَن تشــغل مــن البســيطة %2 
فقــط، فهــي موطــن أكــر مــن نصــف ســّكان العــامل، 
وُيْســتهَلُك فيهــا نحــو 80% مــن َقــْدِر اســتهالك الطاقــة 
يف العــامل، وأكــر مــن 60% مــن َقــْدِر ابتعــاِث الغــازات 
ــا  ــو وم ــد ه ــّو الســكايّن يزي ــا كان النم ــة.1 وملّ الدفيئّي
املــدن،  ســاكنو  كان  حاجــات،  مــن  عليــه  يرتتــب 
ــّدٍة  ــون بش ــا ُمعرّض ــات فيه ــة والخدم ــا التحتّي وبنَيته
آلثــار تغــريُّ املنــاخ. والواقــع أّن كثــرياً مــن املــدن قــد 
دخلــت يف معانــاة األخطــار املناخّيــة، ومنهــا الفيضــان، 
ــال األريّض،  ــوج الحــّر، واالنهي والتحــاّت الســاحّي، وم
ــذه  ــري ه ــن غ ــري م ــىل كث ــار ع ــذه األخط ــتقع ه وس
املــدن يف مســتقبل الزمــان. وحســبنا يف هــذا الصــدد 
ــة  ــرَي عاصم ــة األندونيســّية األخــري تغي ــرار الحكوم بق

ــو.  ــرة بورني ــة إىل جزي ــا املنخفض ــن جاكرت ــالد م الب

ــي  ــا فه ــدن ثغوره ــت امل ــرية، حّصن ــنني األخ ويف الس
فيهــا  وأظهــرت  املنــاخ،  تغــريُّ  كفــاِح  بالطليعــة يف 
ــصُّ  ــّي. ونخ ــق الجامع ــل املنّس ــادة والعم ــوه القي وج
بالذكــر هاهنــا، فريــق قيــادة املــدن األربعــني املعنــّي 
ــًة  ــا 96 مدين ــجت خيوطه ــبكة نس ــو ش ــاخ، وه باملن
ملتزمــًة بالعمــل املناخــّي، وُيــَرى فيــه تعزيــز التعــاون 
وضــامن أن أصــوات املــدن ممثلــٌة يف الدبلوماســّية 
ُصْنــِع  منتديــاِت  ويف  باملنــاخ  املعنّيــة  الدولّيــة 

السياســات.

أثـاٌر يف  لهـا  القرسيـة،  الهجـرة  الهجـرة، ومنهـا  أّن  وَنْزُعـُم 
اسـتجابات املـدن لتغـريُّ املنـاخ، مـن حيـث مـا ُيبـَذُل مـن 
يف  مـود  الصُّ تعزيـز  ويف  الغـازات  ابتعـاث  تقليـل  يف  جهـٍد 
الحرضّيـني.2  املهاجريـن  مجتمعـات  يف  وخاصـًة  املـدن، 
وعنـد النظـر يف العمـل املناخـي الشـامل، ال يهـّم التمييـز 
)إذ  أوالً  التهميـش  املهـمُّ  بـل  واملهاجريـن.  امُلهّجريـن  بـني 
مينـع النـاس من الوصـول إىل الخدمـات األساسـّية(، والعمل 
املناخـيّ ثانيـاً )إذ فيـه احتـامل أن تـزداد قـدرة النـاس عىل 

التكيُّـف واإلسـهام يف تقليـل آثـار تغـريُّ املنـاخ(.

َوَهـُن امُلهّجرين أمام تغريُّ املناخ الحضّي
فيهـا  التـي  الحرضّيـة  املناطـق  إىل  النـاس  ينتقـل  أن  َيْكـُرُ 
الـشء األحسـن مـن ُفـرٍَص مـدرة للدخـل، وبنيـة تحتّيـة، 
تتعـرض  قـد  املناطـق  هـذه  ولكـّن  اجتامعّيـة،  وخدمـات 
وشقـّي  جنـويّب  فمنطقـة  األخطـار.  مـن  أخـرى  لـرضوٍب 
ارتفـاع  ألّن  واسـٌع،  نطاقـُه  لتهجـرٍي  عرضـٌة  خصوصـاً  آسـيا 
تأثـرٌي غـري متناسـٍب هـو وكـرة  البحـر سـيكون لـه  سـطح 
السـّكان املقيمـني يف املناطـق الحرضّيـة املنخفضـة. ومثـال 
ذلـك، أّن سـّتاً مـن املـدن العـرشة الكـربى يف آسـياً تقـع يف 
السـاحل )فجاكرتـا، وشـنغهاي، طوكيـو، ومانيـال، وبانكـوك، 

ومومبـاي(. 

ففـي املـدن واملناطـق الحارضّيـة، يؤّثـر تهميـُش املهاجريَن 
االقتصـادّي واالجتامعـيّ والسـيايّس والجغـرايّف يف قدراتهـم 
ارتفـاع  )مثـل  الحـدوث  البطيئـة  للكـوارث  التصـّدي  عـىل 
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درجـة الحـرارة، ومـوج الحـّر املتكـّرر( وللصدمـات املفاجئة 
املنـاخ.  تغـريُّ  عـن  الناجمـة  العاصفـّي(  واملـّد  )كالفيضـان 
ويتحّمـل املهاجـرون الحرضيُّـون الذيـن مـن الفئـات ذات 
تعـرٍُّض  أعظـَم  يتحّملـون–  –وسـيظلُّون  املنخفـض  الدخـل 
لألخطـار الناجمـة عـن آثـار تغـريُّ املنـاخ، فُهـم أقـلُّ قـدرة 
مـن الذيـن لهـم مـن املـوارد ما هـو أكر عـىل اّتخـاذ تدابري 
ي لهـذه اآلثـار يف املـدى القصـري، كإجالِء أفـراد األرَُس  التصـدِّ
أو حاميـة األصـول مـاّم هـو مرتبط بتلـك اآلثار من خسـائر 
أو رضر. ويقـلُّ فيهـم أيضـاً احتـامل انتعاشـهم مـن اآلثـار 
االقتصادّيـة  ومصالحهـم  الجسـدّية  سـالمتهم  تـرّض  التـي 

واالجتامعّيـة.  النفسـانّية  وصّحتهـم 

البطيئـة  والكـوارث  املفاجئـة  الكـوارث  تؤّثـر  وقـد  هـذا، 
غـري  تأثـرياً  املهّمشـني  املهاجريـن  مجتمعـات  يف  الحـدوث 
املعيشـية أصـاًل  تكـون ظروفهـم  متكافـئ، وال سـّيام حـني 
املعيـّش،  األمـن  وانعـدام  العمـل،  فـرص  فِقّلـُة  متقلقلـة. 
وضيـق سـبيل الوصـول إىل الخدمـات االجتامعيـة أو ِقّلتهـا، 
الرديئـة، والتعـرُّض للجرميـة وغـري ذلـك  السـكن  وظـروف 

مـن األحـوال الجتامعّيـة، كلُّ هـذا، يسـهم يف زيـادة مواطن 
الضعـف عنـد املهاجريـن وتعرُّضهـم لإلجهـاد والصدمـات. 
قليلـة،  العمـل  وفـرص  السـكن  خيـارات  تكـون  فعندمـا 
يسـتقر القادمـون الجـدد يف الغالـب بأكـر املناطـق خطـراً 
مـن حيـث تعرُّضهـا ألخطـار الكـوارث املناخّيـة، يف مناطـق 
تكـون كلفـة السـكن فيهـا أرخـص ويسـهل الحصـول عليـه، 
ولكـّن الظـروف املعيشـية فيهـا أسـوأ بالقيـاس إىل غريهـا. 
فيفـي بهـم األمـُر إىل َشـْغِل أماكـَن تكـون البنيـة التحتّيـة 
فيهـا مهلهلـة غـري كافيـة الحاجـة، والخدمـات االجتامعّيـة 
قليلـة، ُمعرّضـة ألخطـار الفيضان واالنهيـال األريّض. وُيضاُف 
إىل ذلـك، أّن املهاجريـن يعيشـون غالبـاً يف مبـاٍن غـري آمنـة، 
مل ُيلتـَزم يف بنائهـا بقوانـني البنـاء ولوائحه )هـذا إذا ُوِجَدت 
هـذه القوانـني(. فينتهـي املهاجـرون يف هـذه املناطـق إىل 
الكـوارث،  مبناطقهـم  تنـزل  حـني  معاناتهـم  فـوَق  معانـاٍة 

فيـزداد بذلـك َخَطـُر نزوحهـم.3

اللغوّيـة،  فاملعّوقـاُت  الذكـر،  املتقدمـة  التحّديـات  وفـوق 
وِقّلـة املـال، وقّلـة املعرفـة بالسـياقات املحلّيـة والصدمـات 

دشت تره خيل هو حيٌّ عشوايّئ يف ضواحي شقّي كابل بأفغانستان، وأكَرُ َمن يقطنه األفَغاُن الذين عادوا من باكستان. وُتِعنُي املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وشكاؤها العائدين عىل الوصول إىل 

الخدمات األساسّية واالنتفاع من األرايض والوظائف. 
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غـري  املجتمعّيـة  واملشـاركة  والتمييـز،  السـابقة،  البيئّيـة 
الكافيـة، والشـباك االجتامعّيـة الضعيفـة، كلُّ ذلـك، ميكـن 
وأن  البيئّيـة،  لألخطـار  املهاجريـن  رات  تصـوُّ مـن  ُيغـرّيَ  أن 
التـي  الجّيـدة  الكاملـة  املعلومـات  عـىل  حصولهـم  َق  ُيعـوِّ
تـأيت يف وقتهـا، قبـَل ُنـزوِل الكـوارث ويف خاللهـا وبعدها.4 
اّتخـاذ  إىل  املهاجريـَن  العوامـل  هـذه  تدفـع  أن  وميكـن 
قـرارات خطـرة. ومثـال ذلك، أّنه قـد يكون انعـدام الخربة 
إقامـة  يف  ُمسـِهاًم  عامـاًل  الطينـّي  االنهيـال  يف  الشـخصّية 
متقلقلـة  مبـاٍن  الربازيـل  شقـيّ  شـاميّل  مـن  املهاجريـن 
األحيـاء  فـوَق  الطينـيّ  لالنهيـال  املعرّضـة  املنحـدرات  يف 
الفقـرية بريـو دي جينـريو.4 وميكـن أن يظهـر ضعفهم أمام 
الكـوارث يف اسـتجاباتهم إلخـالء مسـاكنهم وقـَت الخطـر. 
إال  املمتلـكات  مـن  لهـم  ليـس  الذيـن  املهاجـرون  فأّمـا 
القليـل أو املقيمـون يف مسـتوطنات غـري نظامّيـة الذيـن 
حقوقهـم يف التملُّـك مهلهلـة، فيمكـن أن ُتَقّلـَل حاَجُتُهـم 
إىل البقاء يف مسـاكنهم لحراسـتها وحراسـة مـا ميلكونه من 
رغبتهـم يف اإلخـالء أو قـد ُتِعيُدهـم مسـاكنهم قبـل األوان 
الـذي ينبغـي العـودة فيـه عودًة فورّيـًة يف عقـب الكارثة.

النـاس  قـدرات  أيضـاً  القيـود  هـذه  ُتقلِّـلَ  أن  وميكـن 
ورغبتهـم يف السـعي إىل اإلغاثـة والحصـول عليهـا يف عقب 
األحـداث املفاجئـة. وميكـن لِقّلـة الطرقات وضعـف البنية 
قـا أفـراد خدمـات الطـوارئ يف إيصالهم ما  التحتّيـة أن ُيعوِّ
هـو هـام مـن إمـداداٍت وخدمـات إىل املسـتوطنات غـري 
النظامّيـة. وعندمـا يكـون َحْمـُل األوراق الرسـمّية شطـاً 
أساسـّياً إلعانـة النـاس، يواجـه املهاجـرون غـري النظامّيـني 
وامُلهّجـرون الـذي فقـدوا وثائقهـم يف أثناء كارثـٍة أو نزوٍح 
مل  لـو  وحّتـى  اإلغاثـة.  إىل  الوصـول  يف  مصاعـَب  سـابق 
تكـن الحـال كذلـك، فقد تفـوق خشـيُة الذيـن ال يحملون 
وثائق رسـمّية مـن الرتحيـِل حاجَتهم إىل املعونة الرسـمّية، 
باملسـؤولني  الثقـة  انعـدام  عنـد  األمـر  يتفاقـم  ولقـد 
الحـّد  خطـط  يف  املهاجـرون  ُيراَعـى  ال  فحـني  املحلّيـني. 
املناخـّي،  العمـل  لهـا وخطـط  مـن األخطـار واالسـتعداد 
فقـد يضطـرُّون إىل االعتـامد عـىل املعونـة غـري الرسـمّية 

َدْعِمهـم.  االجتامعّيـة يف  والّشـَباِك 

التخطيـط  يف  الحرضّيـني  املهاجريـن  إدمـاج  كان  ولذلـك 
األخطـار  تقليـل  خطـط  ويف  املنـاخ،  تغـريُّ  مـع  للتكيُّـف 
واالسـتعداد لهـا، ويف برامـج اإلغاثة، أمراً يف غايـة األهمّية. 
فبسياسـات الهجـرة الحرضّيـة والتوطـني واإلدمـاج الجّيـد 
أن  ميكـن  ومدنّيـاً(،  واجتامعّيـاً  )اقتصادّيـاً  جّيـداً  امُلـدارِة 
ُتعـّزَز املـدن قـدرَة السـّكاِن امُلقبِلـنَي عـىل التصـّدي آلثـار 

يف  تحسـيناً  يقتـي  وهـذا  معهـا.  والتكيُّـف  املنـاخ  تغـريُّ 
الحوكمـة والتنسـيق والتواصـل يف كلِّ قطاعـات الحكومـة 
ومشـاركًة  املـديّن،  املجتمـع  ُيقيُمهـا  ومشـاركًة  وطبقاتهـا، 
َنِشـطًة ُتِقيُمهـا كّل جامعـات مجتمع املهاجريـن الحرضّي.

الروابط بـني الهجرة القرسّية والعمل املناخي: 
جدول أعامٍل بحثّي

قـد يكـون للُمهّجريـن يف املـدن قـّوٌة تحويلّيـٌة عظيمـة يف 
العمـل املناخـّي. فحّددنـا عدداً مـن القطاعات التـي ُيحَتاُج 
فيهـا إىل مزيـٍد مـن البحـث. وَنْزُعـُم أنـه إن مل ُيبَحـث فيها، 
فسـيكون مـن ذلـك خطـٌر شـديد، وهـو أاّل يكـون العمـل 
املناخـيّ عمـاًل شـاماًل تامـًا، وأاّل يقـدر العمـل املناخـّي يف 
املـدن عـىل أن ُيطِلـَق العنـان لـكلِّ مـا فيـه مـن قـّوة، مـن 
املبـاين، وضـامُن  الغـازات، وصمـوُد  ابتعـاث  تقليـُل  حيـث 
أن تقـود مدننـا انتقـاالً عـادالً يف مجتمعاتنـا إىل مسـتقبٍل 
املهـّم  ولَِمـَن  النـاس.  كّل  يشـمل خـريه  الَكْرُبـون،  خفيـِض 
ْنَدر  حـني ُيبَحـُث فيـام ذكرنـا أن ُتضَمـَن مراعـاة مسـائل الجَّ
والشـباب واملسـّنني املوصولـة بالقطاعـات امُلعّينـة فيام يي:

وهـو  الدفيئّيـة،  الغـازات  البتعـاث  رئيـٌس  مصـدٌر  الّنقـُل 
قطـاٌع رئيـٌس ميكـن إحـداث التحـّول فيـه. وَيْكـُرُ يف بـالد 
غـري  مسـتوطناٍت  يف  املهّجـروَن  َيْسـتقرَّ  أن  العـامل  جنـويّب 
ُيَتعـّذُر  أو  الرئيسـّية  الخدمـات  عـن  معزولـٍة  رسـمّية 
الوصـول إليهـا. ويف االقتصـادات الناشـئة والبـالد الصناعّيـة، 
َيكـُرُ أن يقيمـوا يف أحيـاء ال تخدمهـا وسـائط النقـل العـاّم 
الوصـول إىل  خدمـًة كافيـة، فيؤّثـر ذلـك يف قدرتهـم عـىل 
االجتامعّيـة  والخدمـات  التوظيـف،  وفـرص  العمـل،  سـوق 
والصحّيـة، وغريهـا. ومثـال ذلـك مدينـة باريس، فهـي اليوَم 
ُتِعيـُد تخطيـط نظـام النقـل العـاّم فيهـا ليشـمل الضواحـي 

املهاجريـن. معظـم  يعيـش  الكـربى حيـث 

ثـم الَسـَكنُ مصـدٌر آخـُر رئيـٌس البتعـاث الغـازات الدفيئّية 
يف املـدن، وكثـرياً مـا يكـون َمْصـدَر َضْعـف أيضـاً، إذ َيْكـُرُ 
أن تكـون مسـاكن املهاجريـن معرّضـًة للكـوارث الطبيعّيـة. 
املهاجريـن  سـكن  حـاِل  َتْحِسـنُي  يكـون  أن  ميكـن  ولذلـك 
سياسـًة لتخفيـف أخطـار الكـوارث وللتّكُيـف مـع آثارهـا. 

الغـذايّئ  األمـن  تحقيـق  إىل  املـدن  َسـْعُي  وسـيتزايد  هـذا، 
الغـذاء املسـتورد. فمـن  ُتقلِّـلَ االعتـامد عـىل  املحـّي لـيك 
الـرضورّي أن ُيـدَرَج املهاجـرون –الذي يعتمـدون يف الغالب 
عـىل نظمهـم الغذائّيـة– يف كلِّ النظـم الغذائّيـة التَّكيُّفيَّـة 

التـي تسـعى املـدن إىل إنشـاِئها.
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ويف الـدول الصناعّيـة والـدول الناميـة، كثـرياً مـا يكـون يف 
وال  مشـكالت،  الصحّيـة  الخدمـات  إىل  املهاجريـَن  طريـق 
سـّيام املهاجريـن الذيـن ال يحملـون وثائـق رسـمّية. وهـذا 
يعنـي احتـامَل أن يعانـوا مـن جـّراِء اآلثـار الصحّيـة لتغـريُّ 
الهجـرة.  ُتصاِحـُب  التـي  الصحّيـة  املسـائل  إىل  إضافـًة  املنـاخ، 
فُيحتـاُج إذاً إىل مزيـٍد مـن التعـاون بـني الباحثني يف تغـريُّ املناخ 

والصحـة.  والهجـرة 

السـيايّس  والحشـد  السياسـّية  املشـاركة  مـن  كلٌّ  يقـع  أخـرياً، 
الهجـرة  يف  التـي  التحويلّيـة  القـّوة  لَتْحقيـِق  العمـِل  َقْلـبِ  يف 
ريـن. إذ يغلـب عـىل املهاجريـن عجزهـم عـن  القرسّيـة وامُلهجَّ
إعـامِل حقوقهـم السياسـّية، حّتـى يف البـالِد التـي يكـون لغـري 
املواطنـني فيهـا حـقُّ التصويـت يف االنتخابـات املحلّيـة. ويفتقر 
مـن  تكنهـم  التـي  الرسـمّية  الوثائـق  إىل  أحيانـاً  املهاجـرون 
التصويـت واملشـاركة يف القرارات الجامعّية، أو يشـعرون بأن ال 
شعيـة لهـم لـيك يفعلـوا ذلـك أو أّنهم غـري آمنني أمانـاً يكفيهم 
ِفْعـَل ذلـك، ولكـْن مهـام يكـن األمـر، فمـن الـرضورّي أن تكوَن 
األعـامل املناخّيـة تشـاركّيًة ومخططًة لتشـتمل عـىل املهاجرين.

وَنْعلـُم أّن مـا ذكرنـاه آنفـاً مـن قطاعـاٍت عظيٌم شـأنُه يف إصابِة 
األهـداف املنصوبـة لتقليـل ابتعـاث الغازات الدفيئّيـة، ويف بناِء 
أمـر  امُلعّمقـة  البحـوث  إجـراَء  إّن  فنقـول  الحـرضّي.  مـود  الصُّ
ُمحتـاٌج إليـِه لتوسـيِع َفْهـِم الكيفّيـة التـي عليها تتفاعـل الهجرة 
ونقـرتح  القطاعـات.  هـذه  يف  املـدن  وأعـامل  هـي  القرسّيـة 

جـدوَل أعـامٍل بحثّيـة ثالثـة يف:

أسـاس  	 التـي هـي  القطاعـات  يف  القرسّيـة  الهجـرة  تأثـري 
العمـل املناخـّي: فكيـف ميكـن أن يدعم الباحثـون تخطيط 
دعمهـا  ذلـك  ومـن  َدْعـم،  أحسـَن  واسـتعدادها  املدينـة 
ـُع مـن حيـث الهجـرة القرسّيـة يف عـٍر  مُبْعطيـاِت مـا ُيتوقَّ

ُتـرِسُع فيـه األزمـة املناخّيـة؟ 

فكيـف  	 ريـن:  امُلهجَّ السـّكان  يف  املعّينـة  الّضعـف  مواطـن 
ميكننـا دعـم األعـامل املناخّية لنضمـن أاّل ُتهِمـلَ املهاجريَن 
وال يكـون لهـا عواقـب غـري مقصـوٍد إليهـا من حيـث تفاُقِم 
مواطـن الّضعـف، كنظـام رسـوم االزدحـام يف مراكـز املـدن 

الـذي ُيصّعـب عـىل العـامل املهاجريـن إيجـاد العمل؟ 

إليجـاد  	 املشـرتكة  والفـرص  املشـرتكة  الّضعـف  مواطـن 
السـّكان  مـن  وغريهـم  ريـنَ  امُلهجَّ بـني  مشـرتكة  مصلحـٍة 
ـنُ وندعـم  املسـتضعفني يف املناطـق الحرضّيـة: فكيـف مُنكِّ
راً،  بنـاَء األحـالف واملنـارصة املشـرتكة ِبَيـِد الناس األكـر ترضُّ

نفسـها؟ الهمـوم  حولهـم  تجتمـع  الذيـن 

ورُة معالجـة هـذه املسـائل معـاً عـىل  وبعـُد، فـال تقتـر رَضُ
تحقيـق عمـٍل مناخـيٍّ ناجـع محلّياً، بل َتْشـَمُل إىل ذلـك إنجاَح 

اندمـاج املهاجريـن يف املـدن.
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جئاُت وأماكُن قضاِء وقت الفراغ واملدينُة  الالَّ
سارة ِلن

ُيظِهُر بحٌث أُْجرَي عىل الجئاٍت يف عاّمن وبريوت ِعَظَم شأِن الوصول إىل أماكَن ُيقَض فيها وقت الفراغ 
آمنٍة ُلحْسِن الحال واالندماج.

ميكـن أن تكـون األماِكـُن الَخرِضَُة، اليسـرية املأىت، عنـد الالجئني 
امُلتوّطنـنَي مـن تلقـاء أنفسـهم، املفتقرون إىل املـوارد، وأكرهم 
يعـاين آثـار الـرضر النفسـاين، أن تكوَن واسـطًة لُحْسـِن حالهم. 
لرياضـة  أو  والتفكـري،  لالسـرتخاِء  األماكـن  هـذه  فاسـتعامل 
الجسـم ومعـاشة النـاس واللعـب، ممكـٌن أن يعـني الالجئـنَي 
عـىل مـّد حبـال أمـَت بينهم وبـني املجتمع املضّيـف، وأن يفي 

بهـم إىل َفْهـِم املـدن التـي يعيشـون فيهـا فهـاًم مكانّيـاً. 

ولكـْن تعـاين األحيـاء التـي تتمّيـز باسـتقبالها الالجئـنَي وتقع يف 
ُمـُدِن البـالد التي يسـكنها أكـُر ناِس األرض، تعـاين هذه األحياء 
التنميـَة والتخطيـَط غـري الرسـميَّني، وِقّلـَة املسـاكن الشـاغرة، 
وكثافـًة سـّكانّية شـديدة. ولذلـك، تكـون األماكـن العاّمـة فيها، 
اليسـرية املـأىت، التـي يقـي املـرء فيهـا وقـت الفـراغ، قليلـًة 
ـصُّ بعـض الجامعـاٍت واألفـراد  وُمهملـًة يف األكـر. ولقـد ُتخصَّ
بهـذه األماكـن، فيعـزل ذلك النـاَس اآلخريـن أو ُيِخيُفهم، أو قد 

تراِقـُب الـدول هـذه األماكـن مـن َكَثب.  

وأّمـا بحثـي الـذي أجريتـُه بـني سـنة 2016 وسـنة 2017، فقـد 
يف  ْنَدرّيـة  الجَّ السـورّيات  الاّلجئـات  تجربـة  يف  هّمـه  َرَكـزُْت 
ـل، واألمـن، واألماكـن العاّمـة يف أحيـاٍء مـن مدينـة عـاّمن  التنقُّ
ومدينـة بـريوت.1 وقـد اختـاَر الالجئـون هـذه األحياَء، بسـبب 
فـرص  مـن  وُقربهـا  فيهـا،  العيـش  كلفـة  دفـع  عـىل  قدرتهـم 
العامـل )غـري النظامـّي(، وأوارص القرابـة، وهـذا األخـري كثـري. 
ولكـْن مل يكـن للنسـاء املقيـامت يف هذه املناطق سـبيٌل مفتوح 
ة العاّمـة. ومل يقتر سـبب ذلك  َيِصْلـَن بـه إىل األماكـن الَخـرِضَ
عـىل افتقـار هـذه املـدن إىل أماكـن كهـذه، بـل شـمل أيضـاً 
عـدداً مـن مسـائَل بنيويٍة وذاتّيـٍة متشـابكة، فاجتمع السـببان 
فأْنَشـأا معّوقـات كثـريًة أمـاَم النسـاء يف سـبيلهّن إىل األماكـن 

ـِه بفـرص َتْفـَرُغ فيهـا أوقاتهـّن.  العاّمـة وإىل التفكُّ

ُمعّوقـات الوصـول إىل ما تقّدم ِذْكُره من أماكن
ألقـت النسـاء الضـوَء عـىل معايـري مجتمعّيـة وثقافّيـة تحكـم 
حضورهـّن وتنقلهـّن يف األماكـن العاّمـة. ومـاّم كـّون تجاربهـّن 
الجسـدّية  واإلسـاءة  اللفظّيـة  للمضايقـة  تعرضهـّن  سـهولُة 
والتحـرّش الجنـّي، بسـبب ِجْنسـهنَّ وحالـة لجوئهـّن. وأبـرزَن 
أيضـاً أن ال اسـتقرار يف أحوالهـّن العملّيـة وأنهـّن مفتقـرات إىل 

. فأماِكُن قضـاِء وقت الفراغ  لهـنَّ املـال، وذكـرن أثَر ذلـك يف تنقُّ
كالُكرْنيـش يف بـريوت أو مدينـة الحسـني الرياضّيـة للشـباب يف 

، مسـافًة وُكلفـًة.  عـاّمن، كانـت بعيـدة جـّداً عنهـنَّ

وأّمـا النسـاء اللوايت أساُسـهّن االجتامعـّي االقتصـادّي منخفض، 
فيكـر أن تكـون معرفتهـّن قليلـة باملدينـة التي ُتضّيفهـّن، بكلِّ 
مـا َبْعـَد األحيـاِء التـي هـّن فيهـا، ويف ذلـك إشـارٌة إىل الخـوف 
والتشـويش. وال سـّيام اللـوايت ال يعرفـن القـراءَة والكتابة، فقد 
شـعْرَن أْن ال قـدرة لهـّن عـىل الخـروج مـن حـدود أحيائهـّن، 
وأسـامء  اللوافـِت  قـراءَة  يسـتطعَن  فـال  ‘َعْميـاوات’،  وكأّنهـّن 

الطـرق، وُيْكـُرُ أن َيْخَشـنْيَ سـؤاَل اآلخريـن أن يسـاعدوهّن. 

ولقـد رأِت الالجئـات أّن أماكـن قضـاء وقـت الفـراغ يف األحياء 
التـي َيِعْشـَن فيهـا مهملـٌة غري آمنـة. فعىل سـبيل املثال، ذكرت 
ن اجتناَبهـنّ الذهـاَب إىل منتـزٍه قريـٍب  الجئـات يف شقـيّ عـامّ
منهـّن واصفـاٍت إّيـاه أّنه ‘بشـع’، وله سـمعة سـيئة مـن حيث 
َلـٌل مـن الرجـال  السـالمة الشـخصّية، ويكـر أن يـرتدد إليـِه ثثُ
أّنهـن  أْن ذكـرت نسـاٌء يف بـريوت  ‘املتسـّكعني’. ومثـلُ ذلـك، 
َيَرْيـَن يف بعـض األماكـن املحلّية، ومنها ملعـٌب لألطفال ومنتزه، 
ٍر بـني الالجئـني واملجتمع املحـّي. فكثري  أّنهـا َمناِبـُت نـزاٍع وتوتُّ
مـن التوتُّـر الـذي َذَكرَْنـُه وقع يف مالعـب األطفال فاشـتّد فصار 

ُمشـاّدة كالمّيـة وتهديـداً بـني أهـايل األطفال. 

كانـت  سـورية  يف  االجتامعّيـة  حياتهـّن  إّن  نسـاٌء  وقالـت 
يف  الشـوارع  يف  باملؤانسـة  يتمتعـَن  هنـاَك  كـّن  إذ  متنّوعـًة، 
أوقـات مختلفـة مـن اليـوم، وذكـرت أكرهـّن أنهـّن يف املـدن 
املضّيفـة مضطـّراٌت إىل البقـاء يف البيـت بعـد غروب الشـمس، 
وعـرّبَ كثـرٌي منهـّن عـن إحباطهـّن بسـبب منعهّن من املؤانسـة 
يف أحيائهـنّ مسـاًء، ألّن قلـَق أرسهـّن عليهـّن أفـى بهـم إىل 
تقييـد حركتهـّن. وأعربـت الالجئـات املقيـامت يف بـريوت عـن 
قلـٍق مـن الخـروج مـن البيـت ليـاًل أعظـم مـن الـذي أعربـت 
مبـاشاً  كان موصـوالً وصـاًل  الالجئـات يف عـاّمن. وهـذا  عنـه 
شعّيـة  وإىل  عليهـّن  الالجـئ  صفـة  إطـالِق  إىل  بافتقارهـّن 
يف  بـِه  املعمـول  املعّقـد  األمنـّي  وباإلطـار  لبنـان،  يف  كونهـّن 
بـريوت. فقـد خافـت هـذه النسـاء مـن أن ُينَظـَر إىل أوراقهـّن 
الرسـمّية )فأكرهـّن ُكـّن ُيِقْمَن يف بـريوت وتريحهـّن القانويّن 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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منتهـي الصالحّيـة أو أّنهـّن َقِدْمـَن لبنـان تهريباً( وطلـْنَ البقاء 
غـري ملحوظـاٍت. وُيقاِبـُل ذلك، أّن النسـاء السـورّيات املقيامت 
ن أعَرْبـنَ عـن بعـض انزعـاٍج وخـوٍف ُيِصيُبهـّن وهـّن  يف عـامّ
يف األماكـن العاّمـة، ومـع ذلـك، فشـعورهّن برشعّيـة وجودهّن 
بـه  تشـعر  مـاّم  أكـر  هـو  الـذي  فيهـا،  وبالحاميـة  األردن  يف 
الالجئـات يف لبنـان، أفـى بهـّن إىل أن َيِجـْدَن قيـوداً أقـّل عىل 

التـي ُتضّيفهـم.  حركتهـّن الشـخصّية يف املدينـة 

التأثري يف ُحْسـنِ أحوال النساء
ومـام نتـج عـن هـذه التحّديـات، أّن كثـرياً مـن النسـاء قَضـنْيَ 

وإن  عزلـة.  يف  فراغهـّن  أوقـات 
األحيـاء  يف  أقـارب  للنسـاء  كان 
أّنهـن  أو  فيهـا،  ُيِقْمـَن  التـي 
َمـَدْدَن أحبـاَل اّتصـاٍل بينهـّن وبني 
أوقـات  قضـاء  إىل  ِمْلـَن  الجـريان، 
االجتامعّيـة.  بالزيـارات  فراغهـّن 
فكانـت هـذه العالقـات رضورّيـة 
يف ُحْسـنِ أحوالهـّن. وأّمـا النسـاء 
عالقـات  عندهـن  يكـن  مل  الـاليت 
يِعْشـَن  أّنهـن  فذكـْرَن  اجتامعّيـة، 
ومـن  ـِل  التنقُّ انعـدام  مـن  كثـرياً 
والعزلـة،  النـاس،  عـن  االنقطـاع 
يجـدن  أّنهـّن  عـن  أيضـاً  وعـرّبن 
املدينـة  يف  ‘غريبـاٍت’  أنفسـهّن 
جعـَل  وهـذا  ُتضّيفهـم،  التـي 
األماكـن  يف  يكـّن  حـني  خوَفُهـنَّ 

مسـتفحاًل.  العامـة 

صفـوٌف  أتاحـت  وقـد  هـذا، 
حكوميـة  غـري  ومنظـامت  دينيـة  مؤّسسـات  هّيأتهـا  دراسـّيٌة 
واكتسـاِب  ولالسـرتخاء،  بغريهـّن،  لالجتـامع  فرصـاً  للنسـاِء 
مهـاراٍت جديـدة، واألخـِذ بأعـامٍل كالخياطـة والطهـي، فكانت 
لهـّن مخرجـاً مـن حـدود البيـت. ومـع ذلـك، مـن املمكـن أن 
املهـارة  بنـاء  النسـاء معّينـٌة بصفـوِف  تتحّكـم جامعـاٌت مـن 
التـي ُتِديُرهـا املنظـامت غري الحكومية، وال سـّيام َمن أساسـهّن 
مـن الطبقـة املتوّسـطة. وفـرّس ذلـك ممثلـون مـن املنظـامت 
أصـاًل  املتعلِّـامت  النسـاء  مـن  كثـرياً  بـأّن  الحكوميـة،  غـري 
اللـوايت أصابهـّن امللـل، يغلـن عـىل غريهـّن يف صفـوف الطهـي 
والخياطـة، وبأّنهـن يسـتطعن أْن يدخلـن ثانيًة، مـرًة بعد مرٍة، 
يف الصفـوف ألّنهـن َفِهْمـَن نظـاَم قبـول الدخـول كيـف يعمل. 
وهكـذا، كانـت ُشـَعُب املنظـامت غـري الحكومية أماكـَن تقي 

 . ُكلُُّهـنَّ الالجئـات أوقـات فراغهـّن، ال  فيهـا بعـض 

مـن  مـّدًة طويلـة  املدينَتـني  املقيمـني يف  مـن  كثـرٌي  وميتعـض 
فيهـا  يجـدوا  أن  ميكـن  التـي  اآلمنـة،  العاّمـة  األماكـن  ِقّلـة 
ترحابـا، ليقضـوا فيهـا أوقـات فراغهـم. فينبغـي للمخّططـنَي أن 
ُيقّدمـوا يف األولوّيـة هـذه املناطـَق مـن املدينـة، التـي يكـون 
شـديد،  خطـر  يف  ومواردهـا  شـديد،  فيهـا  االجتامعـيّ  التغـريُّ 
ٍة،  َث البيئـّي. إذ يحتـاج النـاس إىل أماكـَن َخـرِضَ وتعـاين التلـوُّ
سـهلِة املَـأىْت، قريبـٍة مـن أحيائهم، جّيـدِة اإلضـاءة، ومراقبٍة إن 
اقتـى الحـال ذلـك، لضـامِن تثبيـط أعـامل التخريـب الصغرية 
مانـع  ال  إّنهـّن  مؤّكـداٍت  النسـاء  وقالـت  الجنـّي.  والتحـرُّش 
عندهـّن مـن حضـور نـاٍس مـن األمـن أو مـن السـلطات إْن 
عنـى ذلـك أّن الخالفـات يف الحـّي 
تحـت السـيطرة وأّن النظـاَم العاّم 

محافـٌظ عليـه. 

الخرائـط  رَْسـُم  ُيِعـنَي  أن  وميكـن 
يصـل  طريقـٍة  –إليجـاد  املكانّيـة 
الالجئـون بهـا إىل مختلف األماكن 
يف املدينـة– املخّططـنَي واملنظامت 
يف  النظـر  عـىل  الحكوميـة  غـري 
الطـرق والوسـائل التـي بهـا تنتفع 
فكيـف  األماكـن،  مـن  النسـاء 
األماكـن  ـل يف  التنقُّ عنـد  يشـعرن 
أماكـن  يتجّنـْنَ  ولِـَم  العامـة؟ 
معّينـة؟ عـىل أّن تخطيـط األماكن 
اجتامعّيـة  تحّديـات  عليـه  تقـع 
وثقافّيـة أيضـاً، وإّنـه مثرٌي ملسـائل 
صلـة  لـه  مـا  يف  أوسـع،  أخالقّيـة 
بتشـارك املعلومـات الدائـرة حوَل 
بعـض  ولكـنّ  الالجئـني.  ـلِ  تنقُّ
املنظـامت غـري الحكومية يف لبنـان اسـتعملت تخطيط األماكن 
اسـتعامالً ناجعـًا. فقـد نجحـت منظمـٌة غـري حكوميـة ببـريوَت 
مراكـز  ِزْرَن  حـني  النسـاء  سـلكتها  التـي  الطـرق  تخطيـط  يف 
التـامس املشـورة، فَيـرّسَ ذلـك مناقشـًة مفتوحـًة يف مـا ُيتجنَُّب 
أجـري  وقـد  ذلـك.  وغـري  تفتيـٍش  ونقـِط  ونـاٍس  أماكـَن  مـن 
التخطيـط لـيك ُتَتَشـارَك املعلومـات تشـاركاً َنِشـطاً، ولضامِن أن 
تشـعر النِّسـاء باألمـان وأن ال ينقطعـن عن االنتفـاع من مراكز 
ُيْنتَفـَع أكـر مـن مثـِل أسـاليِب  التـامس املشـورة. وميكـن أن 
التخطيـط هـذه لتحسـني َفْهـِم األحيـاء السـكنّية، واالسـتفادة 

مـن املرافـق واألماكـن التـي ُتقـَى فيهـا أوقـات الفـراغ.  

ولتحقيـق كّل ذلـك، ينبغـي أن يعمـل املخّططـون واملنظـامت 
تقديـم  عـىل  معـاً،  املحلّيـة،  واملجتمعـات  الحكوميـة  غـري 

ملعب أطفال يف بريوت، سنة 2016.

ِن
ة ل

ار
س

http://www.fmreview.org/ar/cities


38 نرشة الهجرة القرسية 63امُلُدُن والَبْلَدات38

www.fmreview.org/ar/cities2020 فرباير/شباط

ُيفِسـُح  فهـذا  األولوّيـة،  يف  ة  الَخـرِضَ العاّمـة  األماكـن  تنميـة 
ر األماكـن  السـبيَل لتوسـيع التفاعـل املجتمعـي. فيمكـن تصـوُّ
وتنميتهـا مبشـاركة مختلـف أصحـاب املصلحة املعنّيـني، ومنهم 
الشـعور  لتعزيـز  والالجئـوَن،  امُلضّيفـة  املحلّيـة  املجتمعـات 
بالتشـارك يف العمـل واملسـؤولّية، فُيضَمُن بذلـك ِحفُظ األماكن 

عـىل الرغـم مـن ِقّلـة املـوارد. 

slinn1@sheffield.ac.uk سارة ِلن 
ُلها مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية لَنْيِل درجة  مرّشحٌة مُيوِّ
الدكتوراه، يف قسم الدراسات الحرضّية والتخطيط، بجامعة ِشِفلد 

 www.sheffield.ac.uk/usp

َدَعَم هذا العمَل امليداينَّ بعض الّدعِم مركُز وايت روز للتدريب عىل الدكتوراه   .1 
 )White Rose Doctoral Training Centre(.

أهو َطِريق إىل أقلِّ مقاومة؟ مدن االتحاد األورويّب وإعادة التوطني املنّظمة 
محلّياً

ِتُيوِمر َسْبِشف وُمورِتز باومِغرِتل

ميكن أن يكوَن َتْوسيُع ُطُرِق إعادة التوطني املنّظمِة محلّياً التي تقودها املدن جزءاً من حلِّ أوسع لألزمة 
السياسّية الراهنة يف أوروبا وللأمزق الذي انتهت إليه حال الهجرة. 

يف الســنني األخــرية، اكتســبت الحكومــات املحلّيــة شــيئاً فشــيئاً 
ــن أن  ــا. وميك ــرة يف أوروب ــام إدارة الهج ــًة يف نظ ــًة رفيع مكان
ُينَســَب هــذا التأثــري املتزايــد إىل أعــامل الالمركزّيــة التــي 
البــالد  بــني  االختصاصــات  انتقــال  وإىل  عقــوداً،  امتــّدت 
ــم  ــول إىل التعلي ــكن إىل الوص ــة الس ــن إتاح ــة.1 فم األوروبّي
واالندمــاج يف ســوق العمــل، يعتمــد اليــوَم كثــرٌي مــن جوانــب 
ــلطات  ــدرة الس ــىل ق ــاشًة ع ــة مب ــن اليومّي ــة املهاجري عيش
البلدّيــة وشكائهــا مــن القطاعــني العــاّم والخــاّص لتقــي لهــم 

ــاً. هــذه الحاجــات قضــاًء ناجع

ومنــذ صيــف ســنة 2015 خصوصــاً، حــني اضطــرت الحكومــات 
املحلّيــة إىل ســّد كثــرٍي مــن مواطــن الخلــل يف خدمــات 
اســتقبال الالجئــني عــىل املســتوى الوطنــّي، تحــاول الحكومــة 
املحلّيــة بُوُضــوٍح التأثــرَي يف صناعــة سياســات الهجــرة متجــاوزًة 
ــات  ــاون الحكوم ــزداد تع ــذا، ي ــا املحــّي. وله حــدود تفويضه
ــاركٍة  ــن لهــم املــزاج نفســه يف ُمَش ــا الذي ــة مــع شكائه املحلّي
عابــرة للحــدود الوطنّيــة، ومــن أبــرز األمثلــة عــىل ذلــك 
ِشــَباُك املــدن العابــرة للحــدود الوطنّيــة، كشــبكة مــدن اليــورو 
 .)Solidarity Cities( ومبــادرة مــدن التضامــن )Eurocities(
ــات  ــادل السياس ــدًة لتب ــاً جدي ــَباُك فرص ــذه الّش ــُح ه وال ُتِتي
فحســب، بــل هــي إىل ذلــك ُتِتيــُح العمــَل الســيايّس عىل إرســاِء 
ــان  ــة، التــي تعــارض يف بعــض األحي أهــداف الحكومــة املحلّي
ــال  ــة. ومث ــة املعنّي ــات الحكومــات املركزّي ــاً أولوّي ــاً تاّم تعارُض
ــا إعــادَة توطــني الالجئــني  ــا، فقــد اقرتحت ذلــك برشــلونة وأثين
ــة  ــي خط ــارس/آذار 2016، وه ــني يف م ــني املدينَت ــاشة ب مب

ــة  ــتمل حرك ــا، تش ــبانية.2 ويف أملاني ــة اإلس ــا الحكوم َنَقَضْته
زيربوَكــه )Seebrücke( عــىل أكــر مــن 100 مدينــة وبلــدة، 
ــة  ومل تنفــّك هــذه الحركــة تضغــط عــىل الحكومــة االتحادّي
ــاشًة  ــا مب ــني إليه ــل الجئ ــة بنق ــلطات املحلّي ــمح للس لتس

ــة.  ــئ اإليطالّي ــن املوان م

إعــادة التوطني املنّظمة محلّياً
ــة  ــاق، القامئ ــة النط ــني، الضّيق ــادة التوط ــُط إع ــت خَط كان
عــىل برنامــج الرعايــة الخاّصــة لالجئــني يف كنــدا، جــزءاً 
مــن نظــام إدارة الهجــرة الدولّيــة لزمــٍن ليــس بقليــل. 
وعــىل حــني اّتبــع كثــرٌي مــن دول االتحــاد األورويّب أكــر 
الدولّيــة،  الحاميــة  يف  قــّط  اّتبعتهــا  تقييدّيــة  مقاربــاٍت 
ــدا واململكــة املتحــدة  أظهــرت دول أخــرى )وال ســّيام إيرلن
ــادة  ــن إع ــرضب م ــوٍف يف هــذا ال ــرَي مأل ــاً غ ــا( تقارب وأملاني
ــك هــي  ــة عــىل ذل ــرز األمثل ــة. ولكــن أب التوطــني الّتصاُعدّي
ــع ســنني،  ــذ أرب ــاَك من ــُح مــرشوٌع هن ــا، حيــث ُيِتي يف إيطالي
تقــوده منظمــة كنســّية اســمها جامعــة ســانت إيجيــدو 
ــن  ري ــاً للمهجَّ ــراً آمن )Community of Sant‘Egidio(، مم
ــالل  ــن خ ــا، م ــط وأفريقي ــرشق األوس ــامٍت يف ال ــن مخّي م
 .)Humanitarian Corridors( مبــادرة املمــرات اإلنســانّية
وقــد بــدأ املــرشوع رســمياً يف نهايــة ســنة 2015 مــع التوقيــع 
ــدٍد  ــدو وع ــانت إيجي ــة س ــني جامع ــٍم ب ــرِة تفاه ــىل ُمذّك ع
ــة:  ــالث وزارات إيطالّي ــرى وث ــة األخ ــامت الدينّي ــن املنظ م
ــة ووزارة التعــاون  ــة ووزارة الشــؤون الخارجّي وزارة الداخلّي

ــدويل.  ال
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ــم املتحــدة لشــؤون  ــة الســامية لألم ــن املفوضّي ــٍم م وبدع
وشكاؤهــا  إيجيــدو  ســانت  جامعــة  عّينــت  الالجئــني، 
مخّيــاَمِت  مــن  توطينهــم  إلعــادة  املحتملــني  امُلرّشــحنَي 
ــدث  ــا يح ــا. وم ــان واألردن وإثيوبي ــا يف لبن ــنَي، أكره الجئ
هــو أّنــه بعــد أن تفحــص وزارة الداخلّيــة قامئــة املرّشــحني 
ــٍد  ــة يف كل بل ــة اإليطالّي ــم توافــق عليهــا، ُتصــِدُر القنصلّي ث
لــكلِّ شــخٍص تأشــريَة دخــوٍل إنســانّية. ثــم ُينَقــُل الالجئــون 
ــة.  ــة دولّي ــَب حامي ــّجلون طل ــث ُيس ــا، حي ــّواً إىل إيطالي ج
وحــني َيِصُلــوَن إىل إيطاليــا، ينتــرشون يف املــدن )وهــم 
ــة(،  ــة مختلف ــة يف 18 مقاطع ــن 90 مدين ــر م ــوم يف أك الي
واالندمــاج  االســتقبال  معونــة  عليهــم  َتــرُِد  وهنــاَك 
املحلّيــة،  الكنســّية  الجمعّيــات  مــن  كبــرية  مــن شــبكٍة 
واألرَُس.  الحكومّيــة،  غــري  واملنظــامت  املــديّن،  واملجتمــع 
ــدروس  ــكان، وال ــم اإلس ــواردة عليه ــات ال ــتمل الخدم وتش
ــة، واملعونــة  ــة، واإلرشــاد املهنــّي، والوســاطة الثقافّي اللغوّي
عــن  مســؤولٌة  هنــاَك  املضيفــة  واملنظــاَمُت  القانونّيــة. 
ــرٍي  ــني مــّدَة عــاٍم يف األقــل، عــىل أّنهــا يف كث اندمــاج الالجئ
مــن الحــاالت تســتمّر يف إتاحــة َدْعــٍم جــزيّئ )أكــره يف 
اإلســكان( مــّدًة أطــول، حّتــى يصبــح النــاس مكتفــني ذاتّيــاً 
يف الغالــب. هــذا، وتســتوعب جامعــة ســانت إيجيــدو 
وغريهــا مــن املنّظــامت املضيفــة كلَّ الكلفــة التــي لهــا 
صلــة باملــرشوع.3 ويعيــد املــرشوع اليــوَم توطــنَي نحــٍو 
بســيط،  العــدد  أّن  ومــع  الســنة،  يف  الجــٍئ   750 مــن 
ــرادى  ــب ف ــه أغل ــذي تقبل ــدد ال ــن الع ــَر م ــزال أك ــا ي م
ــراً إلســهامِه  ــرَي املــرشوُع تقدي ــد اْخِت ــدول األعضــاء.4 ولق ال
ــز  ــا بجائ ــارة أوروب ــاً يف ق ــزاً إقليمّي ــنَي فائ ــة الالجئ يف حامي
ــدة  ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــن املفوضّي ــة م ــن الرفيع نانِس

5.2019 الالجئــني، يف ســبتمرب/أيلول  لشــؤون 

املبــادرة  تشــبه  لكنَّهــا  أصغــر،  مبــادرات  هنــاك  ثــّم 
الســابقة، ُبــِدأَ بهــا حديثــاً يف بلجيــكا وفرنســا -إضافــًة 
ــاًل- وأعلنــت مــدٌن  ــة املوجــودة قب إىل املبــادرات التصاعدّي
تقّدمّيــة كثــرية املــوارد كربشــلونة وفيينــا وَهمــرُبغ مــّرًة 
بعــد مــّرة رغبتهــا يف إضافــة الالجئــنَي ودعمهــم. ونــرى أّن 
ــٌن أن  ــادرات ممك ــذه املب ــة له ــاِت املحلّي ــيَع الحكوم توس
ــدى  ــدة امل ــات البعي ــٍة لإلصالح ــلِّ مقاوم ــَق أق ــون طري يك
يف نظــام إدارة الهجــرة يف االتحــاد األورويب. وعــىل الرغــم 
مــن أّن املحــاوالت الســابقة إلنشــاِء آلّيــات إلعــادة توطــني 
الالجئــني بــنَي مدينــٍة ومدينــة قــد قاومتهــا الــدول األعضــاء 
يف االتحــاد األورويّب، مل ُتعرَقــل إىل اآلن مبــادَراُت إعــادة 
التوطــني املنّظمــة محلّيــاً وَمشــاِرْيُع الرعايــة املجتمعّيــة 

ــاً.  ــياً وال قانوني ــرى، ال سياس األخ

والظاهــر أّن مــا ُيســِهُم إســهاماً عريضــاً يف تقليــل مقاومــة 
الــدول إلعــادة التوطــني املنّظمــة محلّيــاً أمــران. فأّمــا 
األول، فــأّن خطــة املــرشوع ُتــْريض الحكومــات املركزّيــة مــن 
ــلطات  ــص الس ــن أن تفح ــة، إذ ميك ــا األمنّي ــث مخاوفه حي
ــا  ــم. وأّم ــادة توطينه ــامح بإع ــل الس ــراَد قب ــة األف الوطنّي
كلفــة  تســتوعب  ال  املركزّيــة  الحكومــات  فــأّن  الثــاين، 
واملتوســط  القصــري  االندمــاج  األويّل ووكلفــة  االســتقبال 
ــزال  ــا ي ــه م ــىل حــني أن ــة. فع ــات املحلّي ــد يف املجتمع األم
ــا إتاحــة إمــكان الوصــول إىل أنظمــة الضــامن  ــاً عليه واجب
االجتامعــيّ والرعايــة الصحّيــة، تســتفيد كلهــا مــن الفوائــد 
الطويلــة األمــد اآلتيــة مــن اســتيطان الالجئــني الدائــم 

ــّكانّية.  ــيخوخًة س ــاين ش ــالٍد تع ــم يف ب واندماجه

املدن ومســتقبل إعــادة توطني الالجئني
غــري مــا ذكرنــا مــن أســباب، أســباٌب أخــرى لالعتقــاد بــأّن 
املــدن هــي املواضــع املنطقّيــة إلنشــاء خطــط إعــادة 
ــلطات  ــا، أّن الس ــتداماً. أّوله ــاً مس ــني توطين ــني الالجئ توط
ــر  ــكام، تقدي ــهولٍة وإح ــه، بس ــا في ــٍع ميكنه ــة يف َوْض املحلّي
ــم. إذ  ــني وإدماجه ــة الالجئ ــىل إضاف ــة ع ــدرات املحلّي الق
التــي عليهــا وجــود  بالحــال  الحديثــة  الدرايــة  عندهــا 
واألماكــن  الصحّيــة،  الرعايــة  وخدمــات  املســاكن، 
وظــروف  والدينّيــة،  العرقّيــة  والجامعــات  املدرســّية، 
ــلطات  ــن الس ــرياً م ــا، أّن كث ــة. وثانيه ــل املحلّي ــوق العم س
ــة اكتســبت خــربًة كثــرية يف إدارة اســتقبال الالجئــني  املحلّي
االســتثامر  يف  تســتمّر  أن  يف  راغبــٌة  وهــي  وإدماجهــم، 
ــات  ــرٍي مــن بلدّي ــال، يف كث ــدان. فعــىل ســبيل املث بهــذا املي
أملانيــا وهولنــدا اليــوَم مكاتــب محلّيــة تعمــل حــراً عــىل 
ــا  ــُد م ــن َحْش ــاج. وميك ــرة واالندم ــة الهج ــائل حوكم مس
ــن  ــه م ــا مّدت ــٍة وم ــن معرف ــب م ــد هــذه املكات ــم عن تراك
ــاع  ــة والقط ــري الحكومّي ــامت غ ــني املنظ ــا وب ــال بينه األحب
الخاصــة، ميكــن َحْشــُد كّل ذلــك ملبــادرات إعــادة التوطــني 
املنظمــة محلّيــاً. وثالثهــا، أّن الحكومــات املحلّيــة بــدأت يف 
ــة  ــة، مثــل املفوضي التعــاون مبــاشًة مــع املنّظــامت الدولّي
واملنظمــة  الالجئــني،  لشــؤون  املتحــدة  لألمــم  الســامية 
للطفولــة  املتحــدة  األمــم  ومنظمــة  للهجــرة،  الدوليــة 
ُ هــذه املنظــامت  )اليونيســف(. ففــي اليونــان، مثــاًل، ُتعــنيِّ
ــذا  ــات، وه ــض البلدّي ــل يف بع ــا للعم ــن موّظفيه ــاً م ناس
أســهم إســهاماً عظيــاًم يف تنميــة القــدرة املحلّيــة عــىل 
ــة  ــات املحلّي ــَع الحكوم ــن أن تنتف ــرة. وميك ــة الهج حوكم
مــن هــذه املشــاركات العابــرة للحــدود الوطنّيــة يف إعطــاِء 
ــدات  ــاون يف مي ــوات األخــرية إىل توســيع التع ــًى للدع معن

ــني.6 ــني الالجئ ــادة توط إع
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ومــن منظــور الحكومــات املحلّيــة، أّن هنــاَك أيضــاً مســّوغات 
ــة. وأظهــرت  لتعزيــز مبــادرات إعــادة توطــني االجئــني املحلّي
املــدن األوروبّيــة تطلُّعهــا إىل تحســني تأثريهــا يف حوكمــة 
الهجــرة. فهــي تختــرب مبــاشًة عواقــب الهجــرة ومــا لــه 
صلــة بهــا مــن تحّديــات سياســّية، ومــع ذلــك ال يفســح لهــا 
الســبيل للجلــوس إىل طاولــة اّتخــاذ القــرارات الهاّمــة. ويضاف 
ــاً  ــارُِض علن ــة ُتع ــات املحلّي ــن الحكوم ــرياً م ــك، أّن كث إىل ذل
ــائها  ــىل إرس ــل ع ــي يعم ــرّدع الت ــىل ال ــة ع ــات القامئ املقارب
ــي  ــن أن تف ــه. وميك ــاء في ــدول األعض ــاد األورويّب وال االّتح
ــُدِن يف  ــَع امُل ــاً إىل َوْض ــَدارُة محلّي ــني امُل ــادة التوط ــرق إع ط
ــّل،  ــة يف األق ــة التنظيمّي ــن الوجه ــرة، م ــة الهج ــز حوكم مرك
ــت  ــكالّية، ويف الوق ــة اإلش ــج املحلّي ــُب النتائ ــّم ُتَتجّن ــن ث وم

ــوى.   ــٌة أق ــن حامي ري ــاُح للُمَهجَّ ــه، ُيَت نفس

مرحلَتــني  مــن  مقاربــًة  نقــرتح  العملّيــة،  الوجهــة  ومــن 
ــل كّل  ــاً. قب ــة محلّي ــني املنّظم ــادة التوط ــاق إع ــيع نط لتوس
يشء، ميكــن تنفيــذ مشــاريع إعــادة التوطــني الضّيقــة النطــاق، 
ــٍت  ــة، يف وق ــوُِّل نفســها، وتقودهــا الســلطات املحلّي ــي ُت الت
واحــٍد، يف ِعــّدة بــالٍد بتفويــٍض مــن الحكومــات الوطنّيــة 
املعنّيــة. وميكــن تيســري العمــل مــن خــالل مــا هــو قائــٌم مــن 
ــٌح أّن  ــة. صحي ــرة للحــدود الوطنّي ــَباِك مــدن الهجــرة العاب ِش
ــل  ــىل توي ــة ع ــات املحلّي ــدرة الحكوم ــد يشــكُّ يف ق ــرَء ق امل
مثــل هــذه املبــادرات، ولكــْن ينبغــي لــه أن يتذّكــر أّن كثــرياً 
مــن البلدّيــات –ملـّـا كان الدعــم املــايّل مــن الحكومــة املركزّيــة 
معدومــاً– اســتثمرت كثــرياً يف اســتقبال الالجئــني وإدماجهــم 
ــون  ــي أن تك ــك، ينبغ ــوق ذل ــرية. وف ــنني األخ ــالل الس يف خ
الحكومــات املحلّيــة التــي أعلــت رغبتهــا يف قبــول مزيــد 
مــن الالجئــني قــادرًة عــىل تســويغ اإلنفــاق اإلضــايّف املتوّســط 
ــال،  ــغ عــىل مشــاريع إعــادة التوطــني، فعــىل ســبيل املث املبل
ُتقــّدر كلفــة برنامــج الرعايــة املجتمعّيــة يف اململكــة املتحــدة 
ــا.7  ــاٍد توطينه ــكلِّ ُأرْسٍَة ُمَع ــرتلينّي ل ــٍه إس ــٍو 9 آالِف جني بنح
ويف الوقــت نفســه، ينبغــي للبلدّيــات أن تطلــب إىل االتحــاد 
األورويّب مزيــداً مــن التمويــل لّدْعــِم املبــادرات. وبالنظــر 
ــة  ــاد األورويّب املخّصص ــوال االتح ــن أم ــرياً م ــاً كث إىل أّن مبلغ
ــَص عــىل مــّر الســنني  ريــن قــد ُخصِّ إلعــادة توطــني ونقــل املهجَّ
ــذ  ــٍذ بتنفي ــت حينئ ــي أخفق ــاد األورويّب الت ــات االتح بحكوم
مــا التزمــت بــه، بالنظــر إىل ذلــك، ليــس صعبــاً أن ُتــَرى 
ــدن. وأخــرياً،  ــاشًة إىل امل ــوال مب ــه بعــض األم ــُن توجي َمحاِس
ميكــن توســيع مشــاريع إعــادة التوطــني التــي تقودهــا املــدن 
ــد، وميكــن  ــٍد إىل بل ــالد ومــن بل ــاً داخــل الب توســيعاً تدريجّي
يف الوقــت نفســه تحســني األعــامل مــع مــرور الوقــت عــىل 

ــة وخــربة.   حســِب مــا تراكــَم مــن أدّل

ــا  ــا وجودته ــادة التوطــني وحجمه ــيٌع نطــاق برامــج إع فَتْوِس
ــي َنَصَبهــا االّتفــاق العاملــّي  هــو أحــد األهــداف الرئيســة الت
ــات  ــني حاج ــّوة ب ــع اله ــك، تّتس ــع ذل ــني. وم ــأن الالجئ بش
إعــادة التوطــني واألماكــن التــي ُتِتيحهــا الــدول لذلــك. ونحــن 
ــًة  ــّوًة َحْفزّي ــون ق ــن ان تك ــة ميك ــات املحلّي ــرى أّن الحكوم ن
ــع الحــرضّي  خلــَف معالجــة هــذا الخلــل. وبالنظــر إىل التوسُّ
الرسيــع، والزيــادة املتوّقعــة يف التَّهجــري الــذي لــه صلــٌة 
ــاِء  ــَتثمَر يف إنش ــة أن ُيْس ــن الفطن ــدو أّن م ــاخ، يب ــريُّ املن بتغ
هــذه الــرضوب مــن الحلــول املســتدامة ملعالجــة التحّديــاِت 
ــَنِن  ــّي للُس ــع التدريج ــح التوسُّ ــإن نج ــرة. ف ــة بالهج املوصول
املّتبعــة يف إعــادة التوطــني التــي تقودهــا املــدن، فقــد يصــري 
ذلــك رضبــاً مــن اإلصــالح الســيايّس ‘الخاضــع للرقابــة’، ميكنــه 
ٍل  مــن غــري زيــادة االنقســامات السياســّية أن ُيفــِيَ إىل تحــوُّ
ــا حوكمــة  ــي عليه ــة والتفكــري الت ــة املقارب ــّي يف طريق حقيق

الهجــرة. 
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يكًة: حالة كامپاال  اّتخاُذ امُلُدِن َشِ
سامر صليبا وإِنسنت ِسلفر

َقِدَمْت أعداٌد عظيمة من الالجئني ُمُدَن غريبِّ أوروبا منذ عام 2015، فَحَفَز قدومهم تأييداً عريضاً لدور 
حكومات هذه املدن يف معالجة التَّهجري. عىل أّن الّتهجري الذي ُيفِض بالناس إىل املدن يف بالٍد غريبَّ العاَلِم 

وشقّيه أمٌر يرصف الوجوَه إليه.

ليـس الّتهجـري الـذي ُيفـِي بالنـاس إىل املـدن ظاهـرًة جديـدة. 
ويعمـل اليـوَم املجتمـع الـدويّل مـع عـدٍد مـن املـدن األوروبّيـة 
ُمّتخـذاً إّياهـا شيكـًة يف دعـم الالجئـني، عـىل حـني ُتضّيـُف مـدٌن 
أخـرى، مثـل: كامپـاال، وعامن، وجالل آبـاد، من الالجئـني، أضعاَف 
الضيافـة يف هـذه  املـدن األوروبيـة، وطـول  تلـك  ُتضّيفهـم  مـن 
أضعـاف مـا يف تلـك، مع أّن موارَد هـذه املدن أقـّل، وليس لها من 
الدعـم الـدويّل مثـل الـذي لتلك املـدن األوروبيـة. وإن ُأريـَد َدْعم 
املـدن يف َجْعـلِ مجتمعاتها املحلّية ُمْشـتملًة عـىل مهّجري الحرض، 
لَـزَِم املجتمـَع الـدويّل )ومنـه الجهـات الفاعلـة يف َمْيـدايَن العمـل 
اإلنسـاين واإلمنـايئ، والـرشكات املتعّددة الجنسـّيات، وهيئات األمم 
املتحـدة( أْن يـأيَت ‘مقديشـو وأخواتهـا’ يف العـامل، كـام يـأيت ‘برلـني 
أَْزَر  ويشـّد  وزنـاً،  لرأيهـا  يقيـم  يّتخذهـا شيكـًة،  أي  وأخواتهـا’؛ 

َسـْعيها، باالسـتثامر والدعـم التقنـّي والتعـاون. 

بحثـاً  الدوليـة  اإلنقـاذ  لجنـة  أجـرت   ،2018 سـنة  يف  كان  وملّـا 
عـىل 23 مدينـًة ُمضّيفـة يف العـامل. وبلـغ اختـالف املـدن فيـه أْن 
اسـتوعَب مدنـاً كأغاديـز ونيويـورك ومقديشـو ومونرتيـال وجالل 
آثـرت  مدنـه  مـن  مدينـة  أّن 19  نتيجتـه عـىل  دّلـت  ثـم  آبـاد، 
مشـاركَة املجتمـع الـدويّل لـيك تركَب مـا َيعـرُِض لها مـن تحّدياِت 
الهجـرة. ولكـْن ُيحَتـاُج يف هـذه املـدن ومـا مياثلها إىل مزيـِد عمٍل 
حّتـى ُيضَمـَن لحكومـاِت املـدن أن تدعمهـا الجمعّيـات اإلنسـانّية 
باملشـاركة واملـوارد. وهـذا يعني، من الوجهـة العملّيـة، أاّل ُيقتَر 
ملناقشـة  طاولـٍة  إىل  عليـه  تجلـس  للمـدن  كـريسٍّ  إحضـار  عـىل 
السياسـاِت العاّمـة، بـل ُيَتجـاَوَز ذلـك إىل االسـتثامر يف املـدن مـن 
اء، فيـام ُيسـَتجاُب بـِه اليـوَم للتَّهجـري،  حيـث هـي شيكـٌة بالسـوَّ
وتكينهـا مـن َوْضـِع تخطيـٍط لِلنمـو ولِـام قـد يحصـل مـن تهجرٍي 

يف مسـتقبل الزمـان. 

كامپاال مثاًل 
لنأخـذ عـىل سـبيل املثـال كامپاال، فهي عضـوٌة يف مبـادراٍت دولّية، 
العاملـّي  والِحلـف  بالهجـرة،  املعنـيِّ  البلدّيـات  رؤسـاء  كمجلـِس 
يف  الفاعلـة  الجهـات  َعْهـَد  ولكـنَّ  الحرضّيـة،  األزَْمـات  ملعالجـة 
إدارة  إىل مجلـس  بنظرهـا  قريـٍب  اإلنسـايّن جـدُّ  العمـل  ميـدان 
كامپـاال، واسـمه سـلطة العاصمـة كامپـاال، عـىل أّنـه شيـٌك قـادٌر 

عـىل تأديـة مـا عليـِه مـن وظائـف بنفسـِه. 

لتتشاركا  كامپاال  العاصمة  سلَطَة  الدولية  اإلنقاذ  لجَنُة  وفاتحت 
املعنّيني،  املصلحة  أصحاب  متعّددِة  عاَم 2017  لورشٍة  اإلعداد  يف 
املدينة.  يف  التَّهجري  ملعالجة  األمد  طويلة  مقارباٍت  إىل  بٍة  ُمصوَّ
الورشة  كامپاال يف خالل  العاصمة  فقّدَم ممثٌل من ممثي سلَطِة 
رَمَز  ِم شيحًة خالية،  التهكُّ التقدميّي، عىل سبيل  بني يدي عرضه 
فمع  اإلسرتاتيجية.  كامپاال  ُخّطة  يف  الالجئني  ِذْكر  إهامل  إىل  بها 
تكن  مل  الجٍئ،  ألِف   100 التقدير  ُتضّيف عىل حسب  كامپاال  أّن 
سلَطُة العاصمة كامپاال ُتخّطط لتحسني القيام بحاجاتهم. صحيٌح 
اإلنسانّية  الجمعيات  ولكّن  َملوَمٌة،  كامپاال  العاصمة  سلَطَة  أّن 
تقاسمها الالمِّئة. إذ ُتضّيُف كامپاال الالجئني منذ عقوٍد من السنني، 
والكونغِويُّون  الصومالّيني  أحياُء  تستقبَل  أْن  إىل  األمر  بلغ  حّتى 
ما  حني  عىل  السودان،  جنوب  الجئي  من  الجدد  القادمني  اليوَم 
يزال تويل املشاريع اإلنسانّية -ُمذ ابُتِدأَ به- ُيقِبُل عىل مستوطنات 

الالجئني يف حدود أوغندا فقط. 

من  جاَء  ما  عىل  كامپاال،  ُتضيُِّفهم  الذين  الالجئني  عَدُد  بلغ  وقد 
مكتب رئيس الوزراء األوغندّي، 98 ألَف الجٍئ و300 الجٍئ، من 
25 بلداً، يف شهر سبتمرب/أيلول من عام 1.2017 هذا عدد الالجئني 
لنَي يف كامپاال، وهو غري ُمْشتمٍل عىل الالجئني امُلسّجلنَي يف  امُلسجَّ
بكامپاال  اإلقامة  يف  أوقاتهم  من  يقضون  أّنهم  مع  املستوطنات، 
الكثرَي. )ونْذكر هنا أّن الالجئني يف أوغندا أهٌل لَحْوز األرايض وألن 
أْن  رجاَءهم  أّن  غري  الريفّية،  املناطق  يف  أقاموا  هم  إن  ُيدعُموا 
َيْعملوا مييل بهم إىل اإلقامة يف املناطق الحرضية إقامًة ُمْضطربة(. 
وال يشتمل هذا العدد أيضاً عىل َمن ُتعَنى بهم املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ أي َمن لهم ِمْثل خصائص الالجئني، 
ومنهم َمن ُيَساِكُن األرَُس الالجئة ومل َيرِسْ يف طريق طلب اللجوء 
املذكوَر  العدد  ُمرَاعيًة  كامپاال،  العاصمة  سلَطُة  وقّدرت  الرسمّي. 
آنفاً، أّن 300 ألٍف من املقيمني يف كامپاال هم إّما مّمن خاضوا يف 

اللجوء وإّما مّمن ينتسبون إىل الالجئني.

ع الَحرَضي. إذ يبلغ عدد  ومع كّل ذلك، نجد كامپاال رسيعًة يف التوسُّ
أهاليها اليوَم مليوناً وثالثة أخامس املليون )1.6( )وَيِثُب هذا العَدُد 
املليون  أخامس  وأربعة  ماليني   3 فيبلغ  العمل  ساعات  خالل  يف 
)3.8(( وينمو نحواً من 4% يف كلِّ سنة. والغالب عىل هذا النموُّ أن 
يحصل بكامپاال يف املناطق التي َمْدخوُلها منخفٌض أو يف املناطق 
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غري النظامّية أو يف هذه وتلك جميعاً، حيث َيْسكن نحٌو من %32 
َر يف تقريٍر حديث أّن زَُهاَء 6% من هؤالء  من أهايل املدينة. وُقدِّ
السكان الجئوَن، وهذه النسبة أعىل من معّدل املدينة كلِّها.2 ثم 
إّن جميَع ساكني هذه املناطق املنخفضة املَْدخول أو غري النظامّية، 
تدابري  وسوَء  االقتصادية،  الفرص  وِقّلَة  الطأمنينة،  فقداَن  يعاُنوَن 
وف  لُرُ ُعرْضًة من غريهم  أكر  أيضاً  العاّمة. وهم  الصّحة  ِحفظ 
امُلَناخ، كالَفَيضان أو درجات الحرارة الّشديدة، عىل الرغم من أّن 

تقلُّباِت امُلَناخ، يف حاِل كثرٍي منهم، هي أّول أسباب تهجريهم.

بينها وبني  أّول مشاركٍة  العاصمة كامپاال، منذ  ولقد زادت سلَطُة 
يف  شكاِئها  وبني  بينها  التنسيَق   ،2017 يف  الدولية  اإلنقاذ  لجنة 
وذلك  الخاص،  والقطاع  اإلمنايّئ  والقطاع  اإلنسايّن  العمل  قطاع 
إىل  نظٍر  بغري  رين،  شنَي ومهجَّ ُمهمَّ ِمن  املدينَة  َيْسُكُن  َمن  لتدعَم 
كتبت  رايًة  املدينة  وترفع  الهجرة.  حيث  من  القانويّن  وضعهم 
فيها ‘كامپاال لكلِّ الناس’؛ ال سّيام وقد أنشأت منتدى التنسيق يف 
)وتجده  الَحرَض  والهجرة والجئي  التَّهجري  ملعالجة مسائل  كامپاال 
تحت َوْسم KampalaForAll forum#(، فنهجت يف إنشائه َنْهَج 
الجهات  جميع  بني  املنتدى  ويجمع  أثينا.  يف  ُأنِشَئ  مثله  منتدًى 
الفاعلة يف االستجابات لحاجات الالجئني يف املدينة، ومنها الهيئات 
امليدان  يف  الفاعلة  والجهات  املتحدة،  األمم  وهيئات  الحكومّية، 
الوطنية  الحكومّية  غري  واملنظامت  األطــراف،  املتعددة  اإلمنايئ 
وذلك  املحّي،  املجتمع  مستوى  يف  الفاعلة  والجهات  والدولّية، 
الت عىل حسب أهمّيتها،  للتَّوفيِق بني االستجابات، وترتيب التدخُّ

والتشارك يف املعلومات.

نعم، لسلَطِة العاصمة كامپاال خطٌط واضحة غاية الوضوح، يف ما 
ينبغي فعله، ولكْن إن مل ُتوَّل هذه الخطط فلن يكون منها فائدٌة 
الحاجات  تكون  حيث  يف  اليوَم  مركوٌز  املانحنَي  فَهمُّ  عائدة.  وال 
غ. ولكّن خطورَة  ًة؛ أي عند حدود أوغندا، وَرْكُزُه هناَك ُمسوَّ ماسَّ
وال  ة،  املاسَّ الحاجات  تلك  كخطورة  هي  األمد  البعيدة  الحاجات 
وتدعو  السنني.  من  عقوداً  للطوارئ  بالتصّدي  للمدينة  طاقَة 
تلتفت  مقاربٍة  أي  أطول؛  إمنائّية  مقاربٍة  إىل  الَحرَضية  االستجابة 
كَنى،  إىل التصحيح الرَّاسخ، وال سّيام أْن ُتزاَد ُسُبل الوصول إىل السُّ
الَحرَض  وفقراِء  لالجئنَي  واملعاش،  والتعليم،  الصحّية،  والرعاية 
املقيمني يف املستوطنات غري النظامّية. وينبغي لهذا التصحيح أن 
العاصمة  سلَطِة  مع  مفيدة  جاّدًة  مشارَكٍة  إقامِة  خالل  من  يقَع 

كامپاال. 

يريد مشاركَة سلَطِة  َمن  يجدها  التي  املصاعب  كثريٌة هي  ولكْن 
العاصمة كامپاال مشاركًة جاّدًة مفيدة، بل ويقتي األمُر تصمياًم 
وكثرياً من الجهد. ومن هذه املصاعب، َحْفُز املانحني إىل تصويِب 
ازدَحــاُم  ثم  يستوطنون،  حيث  الالجئنَي  ِخْدمات  نحَو  َهّمهم 

االختصاصات بني الهيئات الدولّية الرئيسة ومكتب رئيس الوزراء 
الفائدة  تحصل  ال  بحيث  معّينة  مناطق  يف  وَركزِها  األوغندّي، 
العمل  مزاويل  بني  سامعه  املتكرر  الرأُي  ثم  اختصاص،  كلِّ  من 
عماًل  تقتي  املدينة  مع حكومة  املشاركِة  إقامَة  أّن  من  اإلنساين 
املصاعب  هذه  ليست  ولكْن  الربامج.  بَجودة  ومجازفًة  زائــداً 
مستعصيًة عىل املعالجة. إذ ُتظِهُر املشاركة الناجحة يف غري ُمُدٍن 
نتائَج حسنة، ومن ذلك املشارَكُة التي بني املفوضّية السامية لألمم 
ل  املتحدة لشؤون الالجئني وبلدّية أثينا، وفيها برنامٌج تعاوينٌّ تحصَّ
املشاركة  من  ذلك  ومثُل  الَحرَض.3  يف  الجٍئ  ألَف   40 إسكان  منه 
األوروبّية واألمريكية كثرٌي، فنجوا أن تقوم مثل هذه املشاركة يف 
املشاركة  إىل  لها  التي  امُلضّيفة  املدن  كلِّ  ويف  فيها  بل  ال  كامپاال، 

حاجٌة رضورّية. 

إرَشاُد الجهاِت الفاعلة الدولّية
ويف  كامپاال  العاصمة  سلَطِة  يف  تجارب  املقالة  ملؤّلفي  كان  ملّا 
اإلنسانّية  للجمعّيات  توصياٍت  يي  فيام  أْورَدوا  الدويّل،  املجتمع 

الدولّية، ومنها املزاولون واملانحون:4 

1. إقاَمُة ُمَشاركٍة مع حكومات املدن سياسياً وعملّياً

فون امليدانّيون ُهم والسلطات  	 وهذا يقتي أْن يتحاوَر املوظَّ
البلدّية املحلّية، لينظروا: هل من َمْوضٍع للتعاون الجاّد املفيد 
يف األمكنة التي يشرتك َطرَفا الّتحاوِر يف ابتغاِئهام إحداَث تغيرٍي 
الرسمّية  الّتحاور االجتامعات  ُيَجاِوَز  أن  فيها؟ وينبغي  حسن 
والُورَش، ليصل إىل حيث تصري زيارَُة املتحاورين بعضهم بعضاً 
زيارًة غري رسمّية أمراً مقبوالً، ُقُبوَل العادة يف العمل الجامعي، 

ويصري تشارُُك املهارات مستمّراً. 

َص 25% من تويل املَِنِح املتعّلق بالتَّهجري الَحرَضّي،  	 وأْن ُيخصَّ
للتعاون مع حكومة املدينة أو لتعزيز القدرات املحلّية أو أو 

لِكال األمرين معاً، وذلك مجاراًة ملا ُتلزُِمُه الصفقة الُكرْبى.5

وأْن ُتْشَمَل حكوَماُت املدِن من حيث هي من ُصْلِب األُُسس  	
املستدامة،  التنمية  كأهداف  الدولّية،  االّتفاقّيات  تنفيذ  يف 
واالتفاق العاملي بشأن الالجئني، واإلطار املرتبط به وهو إطار 

التعامل الشامل مع مسألة الالجئني.

الت اإلنسانّية لَدْعِم نتائج اإلمناء الَحَضّي 2. استعامل التدخُّ

ل الذي  يجب عىل الجمعّيات اإلنسانّية أْن ُتعيَد النظَر، يف أّن التدخُّ
الحرضّية،  املشكالت  معالجة  موارد  من  مورٌد  هو   ، إنساينٌّ داعيِه 
مواضَع  إىل  بالربامِج  تدفَع  أْن  ال  التَّهجري،  بسبب  استفحلت  التي 
، ُمْنفردٍة ال ُترْشُك يف أمرها أحداً. وهذا يعني  خاّصٍة بقطاع معنّيٍ
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اّتباع مقاربٍة مجتمعّيٍة أو َمَناطقّيٍة، ُمتعّددة القطاعات، يف وضع 
الربامج، مع إقامة ُمَشاركٍة جدّية مفيدة بينها وبني منظامت أخرى، 
والقطاع  اإلنساين  العمل  ميدان  يف  التقليدّيني  غري  الرشكاء  منها 
الخاص، وذلك لحامية الحقوق املحّددة لالجئني والنَّازحني داخلّياً. 

ُ يف السبيل إىل ذلك ما يي: وُيعنيَّ

الّنظُر يف املدينة أو البلدة أفيها خطٌة رئيسٌة موضوعة َقْباًل أم  	
ال؟ وهل من أهداِف إمناٍء موّثقة؟ ثم ُيعَمل عىل التوفيق بني 

كلِّ هذا وبني النتائج الربنامجّية. 

واستعامل الخربة التقنّية ملساعدة حكومات املدن عىل تحسني  	
إلجاميل  وفقاً  وأولوّياتهم،  املهّجرين  املقيمني  لحاجات  فهمها 
السياقات  تحليل  خالل  من  سّيام  وال  املدينة،  سكان  عدد 
اّتخاذ هذا  ثم  املعطيات،  التقنّي، وتشارُِك  والَعْون  الَحرَضّية، 
رون واملهّمشوَن يف  الفهم سبباً لضامن أْن ُيدَرَج السّكان املهجَّ

الخدمات املجتمعّية. 

واّتباع مقارباٍت تويلّية قامئة عىل أساس املناطق، ُمنصّبٍة عىل  	
الجغرايّف  والّتهميش  الَحرَضّي  التَّهجري  بني  التداخل  معالجة 

ع الَحرَضّي. والتوسُّ

وبالجملة، فِلمعالجة التَّهجري الَحرَضّي، ال بّد للمجتمع الدويّل من 
أْن ُيعّدَل ُسننُه –وطريقة تفكريه– بحيث ُيْخي السبيَل للتعاون، 

موقع  إىل  نظٍر  غري  من  املدن،  قيادة  ملجالس  َدعَمُه  يوّحَد  وأْن 
املدينة.

 سامر صليبا 
Samer.Saliba@rescue.org  @samermsaliba 

، يف لجنة اإلنقاذ الدولية  مستشار تقنيٌّ َحرَضيٌّ
 www.rescue.org

isilver@kcca.go.ug  @InnocentSilver7 إِنسنت ِسلفر 
www.kcca.go.ug مديُر مرشوٍع، يف سلَطِة العاصمة كامپاال

َح بِه يف ورشة ُمزَاويل املسائل الَحرَضّية، التي ُعِقَدت يف شهر سبتمرب/أيلول  1. ذلك ماّم رُصّ
من عام 2017، وشاركت يف اإلعداد لها لجنة اإلنقاذ الدولية. 

 AGORA )2018( Understanding the needs of refugees and host .2
 communities residing in vulnerable neighborhoods of Kampala

 )َفْهم حاجات الالجئني وأهل املجتمعات امُلضّيفة املقيمني يف األحياء التي أحوالها ُمَهلهٌة 
  bit.ly/AGORA-Kampala-2018 )بكامپاال

 UNHCR )2017( ’Greek Mayors Seek Future Refugee Accommodation .3
 Programme Beyond 2018‘

  )رؤساء بلدّيات يونانّيون يسعون إىل برنامج إلسكان الالجئني بعد عام 2018(
 bit.ly/UNHCR-Greek-housing-Dec2017

4. هذه املقالة َمْقبوسٌة من تقرير لجنة اإلنقاذ الدولية الذي َنرَشتُه يف عام 2018 بدعٍم 
سة ِستي )Citi Foundation(، تحت عنوان امللجأ الحرضّي: كيف يجري  من مؤسَّ

يف املدن اليوَم إنَشاُء مجتمعاٍت جامعٍة لكلِّ رضوب الناس؟ مالحظة: يف التقرير أيضاً 
توصياٌت لحكومات املدن وملَن يف القطاع الخاص من أصحاب املصلحة املعنّيني. 

 bit.ly/IRC-UrbanRefuge-2018
)The Grand Bargain( 5. الصفقة الكربى

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain

الَهَملّيُة وُقّوُة االْنِتشاِر يف االستجاَبِة اإليوائّية الحضّية
ِجِنفر ُورد جورج ودافيد َهجِكن

املختلفة والقدرات  الحاجات  لتستوعَب  األولوّية  الّلنَي يف  َم  ُتقدِّ أن  اإلنسانّية  اإليواء  ينبغي الستجابات 
املتباينة، وال سّيام يف البيئة الَحَضّية. 

أّن من  اإليواء  كلِّهم- يف قطاع  -ال  الناس  كثرٍي من  ال يخفى عىل 
يناسب  واحداً  حاًل  األرَُس  ألكر  ِخَياٍر  أحسن  يكوَن  أن  املستبعد 
عىل  أُجِرَي  حديث  استعراٍض  ففي  اإليواء.  إىل  املحتاجني  جميع 
مواطن  أكر  إحدى  ُعيَِّنْت  اإليواء،  حاالت  من  حالٍة  دراسَة   144
القوة تكراراً فكانت ُقْدرَة الحلول واالستجابات عىل التكيُّف.1 عىل 
أّننا نقرتح أن ُيخَرَج مفهوم القدرة عىل التكيُّف من نطاق مصطلح 
‘التكيُّفّية’ وُيدَخل يف نطاق ‘اللِّني’. فالتكيُّفّيُة مفهوٌم ميكن تطبيقه 
وأّما  ابتداًء،  التي تكون جامدًة  الربامج  إعداد  رجعّياً عىل  تطبيقاً 

اللِّنُي فيجب أن يوجَد يف مرشوِع إيواٍء منذ ُيبَدأ بِه.

وُيْحتاُج إىل اللِّني أساساً ألّن لفرادى األرَُسِ خصائص سكانّية مختلفة 
متنّوعة،  منها  أتت  التي  املحلّية  فاألحواُل  مختلفة.  وحاجات 
والتأثرياُت التي خربتها وجّربتها متباينة، وآلّياُت تّصديها لصعوبة 
َعْيشها، ومهارَُتها وقُدراُتها ومَوارُِدها متعّددة. وُيْكُرُ أن يكون هذا 
ففي  الريفّية،  البيئة  يف  منه  الحرضّية  البيئات  يف  أعرض  التنّوع 
ووجوه  املساكن،  ورضوب  الّدخل،  طبقات  نطاق  يزيد  الحرض 
املعاش. ويلقي هذا التنّوُع األسايسُّ يف الحاجة والقدرة الضوَء عىل 
ما تقتضيه هيئات العمل اإلنسايّن إليجاد حلول إيوائّية أشّد ليناً 
لني  فلقياس  ذلك،  ومع  استجابة حرضّية.  العمل عىل  عند  بكثري 
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إىل  ولكّنهام  أساَسني  وجَهني  ُنعنيُّ  واالستجابة،  التصميم  عمل 
اإليوائّية  اإلعانة  برامج  لنِي  يف  الذي  الوجه  فأّما  ُمهمَلني،  اآلن 
فهو: الَهَملّية )invisibility(، والَهَملّية هي كون الشء مهماًل ال 
ُينَظُر فيه، وأّما الوجه الذي يف لنِي االستجابة فهو: قّوة االنتشار 
)virality(، وقّوة االنتشار هنا تعني َقْدَر رسعة انتشار األخبار 

واملعلومات بني الناس. 

الَهَملّية
طارئ.  غري  سياٍق  يف  ناجحٍة  بالضاحية  تنميٍة  يف  أّوالً  فلننظر 
تندمج هذه التنمّية السكنّية الناجحة يف املجتمع املحّي، فتالئُم 
الشوارع املحيطة مبنطقتِه،  التي يف  حاجات مجموعة املساكن 
مثل حاجات امليزانية واألرَُس واللوائح وامُلَناخ. واملجتَمُع املحيُّ 
الذي ينشأ ويتطّور طبيعّياً عىل العموم مشتمٌل عىل نطاٍق واسٍع 
أرسته  مع  العيَش  يختار  َمن  الناس  فمن  السكن.  خيارات  من 
املمتّدة أو مع أصدقائه؛ ومنهم َمن يكرتي غرفٍة أو شّقة. وقد 
قد  أو  باإليجار،  تلَُّكُه  أو  بناَءه  أو  يختار غريهم شاَء مسكن 
يختار أن يسكَن مكاناً باملّجان مبوافقة صاحبة أو بغري موافقته. 
ومن الناس من يعمل من البيت فيحتاجون إىل مساحة أوسع، 
ومنهم من يحتاج إىل مزيد من التهوية أو اإلضاءة أو املساحة 
أو  األطفال  أو  األليفة  الحيوانات  ليستوعب مسكنه  الخارجّية، 
ال  ُكّلّياً،  محلّياً  ع مجتمعاً  التنوُّ وُينِشُئ هذا  الحساسّية.  ملراعاة 
املشهد  عىل  التصميم  أو  التنمية  يف  عامل  وجود  فيه  يسيطر 
العاّم، بل يصبح املشهد الحرضّي تحت سلطان املعايري الثقافّية 
املجتمع  فينشأ  األرس.  فرادى  عند  املتنّوعة  والحلول  املشرتكة 
ُترْتَُك هذه  الزمان، ويف آخر املطاف، قد  املحّي وينمو عىل مّر 
‘َهَواِمَل’ يف املشهد الحرضّي، فال يظهر عي  املشاريع السكنّية 
كلِّ مرشوٍع منها أّنه كان يوماً مرشوعاً ُبِنَي منفصاًل من غريه من 
مساكن املجتمع املحّي. ومع ذلك، ويف الوقت نفسه، أصبحت 
ُق  هوّيُة فرادى األرس وحاجاُتهم أكر ُوُضوحاً. فبإعامِل الّلني، ُتحقِّ
ع نفسه الذي يف بيئة الحارضة، ومع  برامج اإليواٍء الحسنة التنوُّ

مرور الزمن، ينبغي أاّل ُيرى أّن برامج اإليواِء قد أجريت أصاًل. 

إىل  للعيان  الوضوح  الشديدة  ــواء  اإلي مشاريع  وتيل  هذا، 
جودة  َعَلْت  ومهام  ُمتكرِّر.  واحٍد  بنسٍق  املحّي  املجتمع  َوْسِم 
ٍم واحٍد أو تصميم  راً مُلصمِّ التصميم، ُيلزُِمُه الواِسُموَن رأياً وتصوُّ
واحد. ومن خالل العمل عىل إرساِء منوذج عاملّي، ُتخِفُق مثل 
هذه الربامج عاملّياً يف معالجة الحاجات املتنّوعة لفرادى األرس، 
ما اختارت  أّنها غري مناسبة. وكثرياً  امُلتعارَُف عاملّياً  حّتى أصبح 
الهيئات ِشّدَة الوضوح للعيان هذه لُيدرَِك البناَء الُيرْسُ والرسعُة، 
أو ألنها َفِهَمت أّن املساواة تعني التطابق، والحقُّ أّن املساواَة 
كثرياً  أّن  بالّسواء. وعىل حني  املختلفة  الحاجات  تعني معالجة 
العادة  يف  يحكمون  قد  املانحة  والجهات  الربامج  مديري  من 

بنجاح برنامج من عدمه من خالل َقْدِر كونه بارزاً للعيان، نحن 
ُيقاُس  نقرتح أّن العكس رمبا يكون هو املقياس الصحيح الذي 
به النجاح. فإذا كان برنامج اإليواء واضحاً للعيان، كانت الحاُل 
أّنه بدالً من تهيئة برنامج اإليواء لقضاء حاجات املجتمع املحّي، 
ترى املجتمعات املحلّية املترّضرة مقسورًة عىل أن تتكّيف هي 
لُتناِسَب برنامج اإليواء. إذن، ينبغي أن يكوَن الوضوح الحقيقّي 
محلّيٍة  مجتمعاٍت  إنشاِء  يف  مركوزاً  اإليواء  برنامج  يف  للعيان 
املآوي  تكوَن  أْن  انتعاشاً، ال  وأماناً، وأرسع  أكر صّحًة  متنّوعٍة، 
‘تعالوا  يقول  حالها  ولسان  واحد،  واحٍد وعىل صفٍّ  غراٍر  عىل 
التواصل  َشباِك  يف  صوريت  وضعوا  صّوروين  أحالين،  ما  انظروا 

االجتامعي’. 

ُقّوُة االنتشار
سياق  يف  حكومية،  غري  منظمة  تديره  الذي  اإليــواِء  ملرشوع 
سعة  إىل  بالقياس  جّداً  صغرٌي  تأثرٌي  النطاق،  الواسعة  الكوارث 
ومعّدلها،  الكوارث  نطاق  سعة  تزايد  إّن  ثم  الكارثة.  نطاق 
أّن  يعنيان  اإليواء،  تويل  إىل  املانحة  الجهات  ميل  وانخفاض 
الحكومية ليست قادرًة إال عىل استيعاب نسبة  املنظامت غري 
متناقصة من املجتمعات املحلّية املترّضرة يف املعونة اإليوائّية. 
يف  سّيام  وال  الكوارث،  بعد  اإليوايّئ  التزّود  أكر  كان   ، ثمَّ ومن 
املدن والبلدات، تقوم به املجتمعات املحلّية املترّضرة نفسها مع 
الكوارث  َعدُّ  ميكن  وهكذا،  تجاورها.  التي  املحلّية  املجتمعات 
مشكلًة اجتامعّية، ال مشكلًة طبيعّية. هذا، وال تصري األحداث 
الخطرة، طبيعّيَة املَْنشأ كانت أو برشّية املَْنشأ، كارثًة إاّل إذا مل 
لتخفيف خطرها  كافياً  استعداداً  يكن املجتمع املحّي مستعداً 
معالجة  َنَجاُح  ويقتي  االستجابة آلثارها.  أو  عليها  التغلُّب  أو 
األسباب األصلّية ملا يلحق املساكن من رضٍر بعد الكارثة، كعدم 
املقاربة  من  بدالً  اجتامعّية،  مقاربًة  للكارثة،  التصّدي  كفاية 
تعالج  االجتامعية  فاملقاربة  استعاملها.  اعتيَد  التي  التِّْقنّية 
املسائل األساسّية، كسبب بناء املساكن أصاًل يف منطقة معرّضة 
األخطار  البناِء لصّد  الكفاية يف جودة  أو سبب عدم  للكوارث، 
مناسبًة  الحلول  تكون  أن  وينبغي  عليها محتمٌل.  التي وقوعها 
تضمن  أن  وينبغي  بيئّياً،  ومستدامة  الكلفة،  ورخيصة  ثقافّياً، 
هذه  مثل  إيجاد  يكون  ولقد  األخطار.  بتقليل  مستمّراً  التزاماً 
االجتامعي،  التحليل  يف  االستثامر  من  مزيداً  مقتضياً  الحلول 
ولكّن الربامَج املناسبَة ستنترش وُتِذيُع خربها بنفسها، عىل حني 
أّن الحلول التي هي غري مالمئة ثقافّياً، وال تطاق كلفتها، وغري 

مستدامة، وال واقعّية، لن يؤىت بها إال إذا استمّر التمويل.

وليك تكون الهيئات أكر فّعالّيًة يف هذا املشهد املتناقص املعونة، 
َرْكُز هّمها يف التأثري يف نتائج اإليواء وتحسينها لكلِّ  ينبغي لها 
من  فبدالً  الناس.  من  لقّلة  جّيدٍة  مآٍو  ُتِتيَح  أْن  ال  املحتاجني، 
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املستوى  عالية  جّيدة  إسكانّية  الت  تدخُّ هندسة  عىل  الرتكيز 
الت  التدخُّ ترّكَز عىل  أن  للهيئات  ينبغي  األرس،  قليٍل من  لعدٍد 
يف  من غريها  أفضل  فهي  اًل،  تدخُّ وأقلُّ  نطاقاً  أضيق  التي هي 
عنها  نجمت  التي  األساسّية  االجتامعّية  املشكالت  معالجة 
الكارثة. إذ ميكن للحلول البسيطة التي لها تأثرٌي عريٌض وميكن 
تكرارها بُيرْسٍ أْن ُتقّوي املجتمعات املحلّية عىل إعانة أنفسها، 
وهذا َيْضَمُن حاصاًل يف العمل اإلنسايّن شاماًل أفضل لعدد أكر 
من السّكان املترّضرين، وُيْفِي إىل زيادة انخفاض األخطار يف 
مستقبل الزمان. ولذلك، فأحد مقاييس النجاح يف هذا املشهد 
امُلتاَحة؛ أي ميلها  انتشار’ املساعدة  ‘ُقّوة  املعونة هو  املتناقص 
إىل الّتناُتِج مرّة بعد مرة. فقد َتُكوُن دراَسُة املدى الذي يقطعه 
انتشار أفكار الربنامج األساسّية، ُقّوًة ورُسْعًة، مقياَس نجاٍح أفضَل 
من دراسة مدى جودة إسكاِن برنامٍج ما أرسًة ما. وميكن املرَء، 
مسكٍن  تجِهيُز  حصَل  هل  َر  لُيقدِّ َيْنُظَر  أن  املثال،  سبيل  عىل 
تجهيزاً تحسينّياً بحيث يكون مالمئاً ثقافّياً وبيئّياً، رخيص الثمن، 
مقنعاً يف تحسني سالمته لدرجة أخذ الجريان فيها هذا التحسني 

وأعادوا تطبيقه يف مساكنهم، ومن ثّم زاد تأثري الربنامج؟ 

إسرتاتيجّياُت إيواٍء لّينٌة يف بالو وتاكلوبان
يف السنني األخرية، جاَء الّلني يف اإلرشادات التوجيهّية يف االنتعاش 
اإليوايّئ يف عّدة مشاريع باملناطق الحرضّية يف جنويّب شقّي آسيا، 

ومنها تاكلوبان يف الفلّبني وبالو يف جزيرة سوالويس األندونيسّية. 
للهيئات  ُأِتيَح  االستجابَتني،  اإليواِء يف هاَتني  ففي وثائق معايري 
اإلرشــادات  فأّما  ــواء.  اإلي حاجات  ملعالجة  متنّوعة  خيارات 
إلعصار  الفليّبينّية  باالستجابة  اإليوايّئ  االنتعاش  يف  التوجيهّية 
هايان، فقد عملت عىل إرساِء مقاربٍة قامئٍة عىل الحقوق، فُتحّدد 
السكن ما  أيديهم من خيارات  األرَُسِ يف “أن يكون بني  حقوَق 
يناسب حاجاتهم ورغباتهم أحسن مناسبة”.2 ويف وثائق الحالَتني 
تطبيق  وإمكان  األداء،  معايري  من  األدىن  الحّد  يف  إرشــاداٌت 
الخطر  من  لرضوٍب  املعرّضة  املناطق  عىل  املختلفة  الخيارات 
مختلفٍة. وكان أحد أهداف هذه املقاربة تشجيَع الهيئات عىل 
إيجاد مجموعة متنّوعة من الحلول ملعالجة الحاجات املختلفة. 
ومن هذه الحلول: املآوي املؤّقتة، وتقاسم أماكن اإلقامة، وَدْعُم 
التحسينّي،  والتجهيز  واإلصالح  العاّمل،  نوم  ومباين  اإليجار، 
يف  دامئة  مساكَن  ُتستعمَل  ليك  )املصّممة  األساسّية  واملساكن 
التوجيهّية يف اإلسكان الدائم. وتشتمل  املستقبل(، واإلرشادات 
القرارات  صناعة  إلعانة  طرق  عىل  أيضاً  التوجيهّية  اإلرشادات 
َد فيها الحاجة إىل الّلنِي  التي لها صلة بالحلول اإليوائّية، التي ُأكِّ

من أّول األمر. 

العمل  إىل  العودة  إىل  الواقع  يف  الهيئات  مالت  الحّظ،  ولسوء 
الخيارات  أكر  فاختارت  االستجابَتني،  هاَتني  يف  اعتاَدْتُه  الذي 

منظٌر من مدينة تاكلوبان يف الفليّبني، بعد إعصار هايان العايت سنَة 2013. 
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اسم  عليه  ُيطَلق  َقْباًل،  ٌم  ُمصمَّ خياٌر  األكر  يف  وهو  لها،  راحًة 
يربز من  ولكْن  يقال(.  االنتقالّية كام  املآوي  )أو  املؤّقتة  املآوي 
الكاثوليكية  اإلغاثة  خدمات  منظمة  هو  استثناٌء،  الحالة  هذه 
)Catholic Relief Services(. ففي تاكلوبان، نجحت منظمة 
للنامذج  حاجاٍت’  ‘قامئِة  إنشاِء  يف  الكاثوليكية  اإلغاثة  خدمات 
اإليوائّية التي وافقت املعايري املنصوص عليها، وَضِمَنِت املنظمة 
يف استجابة بالو، التي هي أحدث من استجابة تاكلوبان، الّلنَي 
اإليوائّية،  الحاجات  ملعالجة  التِّْقنّية  واملعونة  النقدّية  باملَِنِح 
وذلك بنطاٍق من الخيارات املتنّوعة. ولكّن ِقّلة استيعاب اللِّنِي 
التوجيهّية  اإلرشادات  إنشاِء  وراَء  أّن  إىل  يشري  أخرى  أماكن  يف 
املحّسنة حاجًة إىل تحّوٍل أعظم يف طريقة تفكري َمن يف القطاع.

التغلُّب عىل القيود
إىل  بالطموح  اإليوائّية  املعونة  برامج  يف  الّلنُي  ُيقيَُّد  ما  كثرياً 
هندسة حلوٍل إيوائّية مثالّية وبسوِء إدراِك اإلنصاف، ومن جّراء 
األمرين ميكن أّن يقّل عدد األرس امُلعاَنة. ففي التحّول إىل مَنُوذِج 
، ُمْنصبٍّ عىل حدٍّ أدىن من مدخالت الناس األقّل  ٍل ُمختَرٍ تدخُّ
أكر  ناٍس  إعانة  عىل  القدرة  انتشاراً،  األرسع  واملقاربات  َهَماًل 
الت البسيطة أثراً  وَترِْك أثٍر أطول أمداً. إذ ميكن أن ُتحِدَث التدخُّ
عظياًم، كإرسال ِفرَق لتقدير ما وقع، وملاذا وقع، وتصوير الفرق 
هذه  باستعامل  ثّم  واضَحني،  وتوثيقاً  تصويراً  وتوثيقه،  بينهام 
املدنّية يف  املجتمعات  تنصح  ُيتحَصُل من معلوماٍت،  ما  الِفرَق 
ما ميكن أن تفعله هي نفسها. فبعد إعصار ِسدر يف بنغالديش، 
قريًة  املعامرّيني  واملهندسني  املهندسني  من  صغري  فريٌق  زار 
فلم يستطع  وأّيها سقط؟  واقفًة  تزال  ما  املباين  أّي  فنظر لريى 
الفريق إعانَة املجتمع املحّي مباشًة ولكْن يف خالل الزيارة أعلَم 
تقديرات  بها  أتت  التي  النتائج  املحّي  املجتمَع  الفريق  مرتجُم 
نفسها  القرية  إىل  أخرى  بزيارٍة  ُوِجَد  املباين. وبعد ستة شهور، 
لكّل  حلوالً  وَوَجَد  القرية،  بناِء  إعادة  أتّم  املحّي  املجتمع  أّن 
املشكالت التي ُنوِقَشت من َقْبُل. وقد حّققت القرية ذلك من 
غري معونة من الهيئة، فجمعت األموال واملوارد واّتبعت نصيحة 
الفريق الذي زارها. وكانت يف جهة أخرى بالُقرب من القرية، يف 

الوقت نفسه، برامج مل تكد تبدأ. 

وبرتتيب  عاملّية،  أعامٍل  بجداول  أيضاً  الَهَملّية  ُتقيَّد  أن  وميكن 
برامج اإليواء لتتواَءَم هي وما تطلُبُه الجهات املانحة، واألفَكاُر 
العمل،  من  الصحيح  يف  َقْباًل  رُة  امُلتصوَّ واملعامرّية  الهندسّية 
وَتْفِويُض املنّظامت املنّفذة، وغرُي ذلك من أولوّيات املستجيبني. 
االنتعاش  عن  حديثها  يف  مستمرٌّة  العاملّية  املراجعات  أّن  ومع 
راكزاً  القطاع  يزاُل  ما  صاحبها،  يقودها  التي  واملقاربات  الذايّت 
هّمُه يف تصميم أماكن شديدة الربوز والظهور، بدالً من األعامل 
يف  بها  ُيساُر  التي  الطريقة  وتعني  والظهور.  الربوز  الخفيضة 

إعداد النظام اليوَم أّن مشاريع اإليواء ُتصّمُم أّوَل تصميمها يف 
األغلب داخَل حدود معّينة يحددها فريق إدارة الكوارث يف كلِّ 
هيئٍة من الهيئات. ويف هذا املجال التشغيّي مديُر إيواٍء وفريق 
مجموعًة  بعُد  يحّددون  واملهندسني،  املعامرّيني  املهندسني  من 
للمشكلة  املسبقة  مفاهيمهم  عىل  بناًء  الحدود  من  أخرى 
املادّية التي يواجهونها. وبالجملة، فال ُيطلُب إىل املجتمع املديّن 
الحدود. وَنْقرتُِح بدالً من  ُتحّدَد كل هذه  أن  بعَد  إال  املشاركَة 
ذلَك أّنه يجب إزالة هذه املجاالت التشغيلّية املحصورة، وينبغي 
إجراُء تحليٍل اجتامعّي أنروبولوجّي أكر تفصياًل عىل املشكالت 
األساسّية التي أّدت إىل َخْيَبِة مسعى اإلسكان. وينبغي أن تكون 
املعونُة، حيث ُيجاُب بها، مباشًة شديدَة الّلني، لرَتفَع من قدرات 
األرس وُتعالَِج حاجاتهم الفردّية. هذا، وينبغي مناقشة ميزانّيات 
لتحديد  لهم مجاٌل  فُيفَسَح  املترّضرة مباشًة،  األرس  اإلعانة مع 
اإليوايّئ. وهذا يف  السياق  إليِه يف  يحتاجون  أو  فيِه  يرغبون  ما 
املناطق الحرضّية أكر أهمّيًة، وال سّيام يف األماكن التي قد يكون 
َر األرَُسُ ما تريد،  غري ممكٍن فيها بناُء مآٍو جديدة. وينبغي أن ُتقرِّ
ال غريها، سواء كان القرار إصالَح مسكٍن، أو اكرتاَء مسكٍن، أو 

العيش مع أرسٍة أخرى، أو إقامَة مأوًى مؤّقت يف فناٍء خلفّي. 

الوصف  يف  التفكري  ــاَدُة  إع هذا  اقرتاِحنا  َقْلِب  ففي  وبعُد، 
مهندٌس  يكون  أن  من  فبدالً  اإليواء.  مرشوع  ملدير  الوظيفّي 
معامرّي أو مهندٌس هو القيُّم عىل َتْصميِم مأوًى مثايّل، ينبغي 
أن يحّل محّله فريٌق من أفراٍد متنّوعي الخربة والتجربة، يركزون 
هّمهم يف ضامن أن يعيش أكر عدٍد من املترّضرين عيشًة آمنة 
مريحة كرمية، قادرين عىل االعتامد عىل أنفسهم يف االنتعاش 

الذايّت وإيجاد َسَكٍن دائٍم آمن. 
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َتْحسنُي املعلومات والتواصل لزياَدِة اندماِج الجئي الَحَض واعتامِدهم عىل 

أنفسهم
الورا بوفوين وجيل ُهبِكنز

َق  وتدفُّ التواصل  تحسني  من  بّد  ال  أْن  نريويب  يف  املحيّل  املجتمع  َيُقوُده  الالجئنَي  لشؤون  تقديٌر  ُيظِهُر 
واملعلومات إلقامِة ُصُموٍد واعتامٍد عىل النفس ُمْستداَمني بني الجئي الَحَض.

ال شــّك أّن الوصــوَل إىل الحدمــات األساســّية وُســُبل املعــاش، 
التــي  للبــالد  االقتصــادي  النســيج  يف  الالجئــني  وإدمــاَج 
ــراداً  ــوا أف ــني ألْن يكون ــل الالجئ ــاِن لتأهي ــتقبلهم، أساس تس
ُمنتجــنَي صامديــَن يف املجتمــع. وقــد يكــون يف املــُدِن الكبــرية 
ــِم  ــاٌت مبتكــرة لّدْع ــني، كنــريويب، مقارب ــُف الالجئ ــي ُتضّي الت
ــم،  ــني طــرق َدْعمه ــرَض تهميشــاً، ومــن ب ــري الَح ــِر ُمهجَّ أك
الرّئيَســُة،  الّتْقنــّي  الّنشــاط  مراكــُز  املثــال،  ســبيل  عــىل 
ِتَقانــة إجــراِء املعامــالت املالّيــة  واســتثاَمُر الحكومــة يف 
بالهواتــف الجّوالــة، وإنجــاز األعــامل مــن طريــق الّشــابكة. 
وُيقَصــُد بهــذه اإلجــراءات إىل معالجــة الفقــر الحــرضّي 
وِبطالــة الشــباب يف نطــاٍق أوســع، وســبيل هــذه اإلجــراءات 
ريــَن، ولكــّن اندمــاج  مفتــوٌح، مــن الوجهــة النظرّيــة، للُمَهجَّ
ــة،  ــة العملّي ــن الوجه ــة، م ــياقات الحرضّي ــني يف الس الالجئ
قــد يظــلُّ مقصــوراً عــىل القطــاع غــري الرســمّي. وقــد ُيَظــنُّ 
أّن الوصــول إىل الخدمــات واملــوارد يســرٌي ألّن كّل يشء منهــا 
ــُئ يف  ــة، وُيْخط ــرٌة يف املدين ــل واِف ــرص العم ــّي’، وأّن ف ‘مح
ــنَي إىل  ــول الالجئ ــري وص ــك. إذ يف تيس ــّن ذل ــن يظ ــِر َم األك
ــا،  ــالٍد ككيني ــك يف ب ــات، وذل ــمّية تحّدي ــل الرس ــوق العم س
التــي فيهــا معــّدل البطالــة مرتفــع ويتحــّدى اقتصادهــا 
الفقــُر، وعــدم املســاواة، والبنــى التحتّيــة امُلهلهَلــة، والوصول 
حصــوَل  إّن  ُثــمَّ  االجتامعّيــة.  والحاميــة  الخدمــات،  إىل 
الالجئــني عــىل الخدمــات خصوصــاً أمــٌر ُمشــِكٌل يف املناطــق 
ــٌة بالّطلــب، هــذا  ــة مثقل ــة، حيــث الخدمــات العاّم الحرضّي
ــات  ــتثامر يف الخدم ــر االس ــبٌب أخــر هــو أّن أك ســبب، وس
األساســّية َمْركــوٌز يف املناطــق التــي حــوَل املخّيــامت، حيــث 

ــا.  ــنَي يف كيني ــُر الالجئ ــُم أك ُيِقي

ولذلــك يقــع عــىل الســياق الحــرضّي تحّديــات تختلــف 
ــالء  ــي إي ــّي، وينبغ ــّي وامُلخيَّم ــياق الريف ــي يف الس ــن الت ع
اهتــامم، أعــرض بكثــري، لَســّد الخلــل بــني مــا يتوّقعــه الجئــو 
ــال  ــن لالّتص ــدد، ميك ــذا الص ــع. ويف ه ــني الواق ــرَضِ وب الَح
ــم أْن  ــن َيْدعُمُه املفتــوِح االّتجاَهــني بــني الجئــي الحــرض وَم
ــَن  ــد ُحْس ــنَي، وأْن يزي ــّوي الالجئ ــاركَة، وأْن ُيق ــَن املش ُيحسِّ
حالِهــم، وأْن ُيعيَنهــم عــىل التصــّدي للتحّديــات الواقعــة 

ــات  ــة حاج ــَعت معرف ــام ُوسِّ ــة.  وكل ــة الحرضّي ــىل البيئ ع
الالجئــني، كانــت كلُّ خطــوة عملّيــة ُتخَطــى يف الطريــق إىل 

ــرَض.  ــوَب للغ ــَع وأص ــاج أنج اإلدم

ُق اعتــامَد الجئــي الَحــرَض عــىل   ومــن أكــرب مــا ُيعــوِّ
ــق  ــنَي يف طري ــَس التقــاُء املعلومــاِت والالجئ أنفســهم أْن لي
أنفســهم معزولــنَي  الالجئــون  يجــد  فقــد  يســرياً.  أمــراً 
ــة، ومــن بعــِض أســباب ذلــك،  ‘وتائهــنَي’ يف البيئــة الحرضّي
أّنهــم ينتقلــون كثــرياً، وهــذا يجعــل املحافظــَة عــىل حبــل 
ــات  ــون إىل املجتمع ــم ينضّم ــاً، وأّنه ــاس صعب االّتصــال بالّن
وهــذا  املدينــة.  أطــراف  يف  امُلهمَلــة  الباِئســة  املحلّيــة 
ُينِشــُئ يف طريــق االندمــاج ُمعّوقــات وســّكاناً ‘يصعــب 
ــة  ــج الصّح ــوث وبرام ــم يف البح ــم وإشاكه ــول إليه الوص
ــة الســامية لألمــم املتحــدة  ــد أجــرت املفوضّي ــة’. وق العاّم
لشــؤون الالجئــني تقديــراً يقــوده املجتمــع املحــّي لَتْقديــِر 
املعلومــات وحاجــات التواصــل يف إســتي بنــريويب، بــني 
 ،2019 ســنة  مــن  وأبريل/نيســان  الثــاين  يناير/كانــون 
ــن  ــرية م ــة صغ ــي وجامع ــه ه ــِج خيوط ــاركت يف َنْس وتش
ــت  ــا زال ــات م ــر أّن التحّدي َ التقدي ــنيَّ ــرض، فب ــي الح الجئ
ــني عــىل  ــة الالجئ ــا، إلعان ــب عليه ــن التغلُّ ــّد م ــًة وال ب قامئ
َفْهــِم الظــروف املحيطــة بالخدمــات املتاحــة لهــم. وُيحتــاُج 
ــىل  ــة ع ــامت اإلعان ــاعدة منظ ــٍل ملس ــِد عم ــاً إىل مزي أيض
والتزويــد  التواصــل  يف  الرّئيســة  الخلــل  مواضــِع  ســّد 

باملعلومــات.

َتْقديُر إستيل
عــىل امتــداد العــاملِ، قليلــٌة هــي األدّلــُة عــىل التأثــري 
ــة  ــة املحيط ــرض يف البيئ ــو الح ــه الجئ ــذي يرتك ــاّص ال الخ
ــا، أو  ــون أن يصــريوا جــزءاً منه ــا ويحاول ــوا إليه ــي انتقل الت
الــذي يرتكونــه يف تصــّورات الالجئــني أنفســهم يف االندمــاج 
والتامســك االجتامعــّي. فجــاَء التقديــر الــذي ُأْجــرَي يف 
ــون مــن  ــا الجئ ــاس، فيه ــُة الّن ــٌة كثيف إســتي، وهــي ضاحي
ــا  ــن فيه ــاِل م ــة كح ــم يف الضاحي ــالد، حاله ــن الب ــري م كث
مــن املهاجريــن الصومالّيــني والكينّيــني الصومالّيــني، وُقِصــَد 
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أن  التــي ســبق  التحّديــات  َفْهــِم  توســيع  إىل  بالتقديــر 
ُعيَِّنــت، ومنهــا عــدم وجــود آليــات ُتقــّوُم األداَء، وعــدم 

ــني.  ــنَي الالجئ ــات ب ــرْشِ املعلوم ــامِل َن ــة أع كفاي

وألقــى الالجئــون امُلْســتطَلعوَن يف التقديــِر الضــوَء عــىل 
ِمْفتــاُح  التواصــل هــو  أّن  ُتِشــرُي إىل  األمــور،  عــدد مــن 

فإليَكهــا:  االجتامعــّي،  والتامســك  االندمــاج  معالجــة 

َوَجــَد امُلْســتطَلعوَن أْن ال آليــات بــني أيديهــم –أو يــكاد  	
ال يكــون– لُيقّومــوا مــن خاللهــا أداَء املفوضّيــة الســامية 
ــوا يف  ــا. ورغب ــني وشكاِئه لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئ
ــا  ــا م ــني، فمنه ــات ذو اّتجاه ــُق املعلوم ــون تدفُّ أن يك
ــاُل  ــام هــي ح ــم، ك ــرد عليه ــا ي ــا م ــم ومنه يصــدر عنه
الحــواِر املفتــوِح االّتجاَهــني الــذي جريانــه يف املخّيــامت 

ــاً. ــر انتظام أرسُع وأك

وذكــر امُلْســتطَلعوَن أّنهــم افتقــروا إىل معلومــاِت مــا هــو  	
ــبيل إىل  ــف الس ــة، فكي ــات محلّي ــن خدم ــم م ــاٌح له مت
ــب،  ــة، والتدري ــة الصحّي الحصــول عــىل الغــذاء، والرعاي
والتوظيــف؟ وأيــن يطلبــون الَعــْوَن إِن اعُتــِدَي عــىل 
ــم  ــة قدرته ــك ِقّل ــن أســباب ذل ــَق؟ وم أحدهــم أو ُضِوِي
عــىل القــراءة والكتابــة، وإيــراد امللصقــات اإلعالنّيــة 
بلغــات غــري لغتهــم خطــأً أو َوْضعهــا يف مواضــع ال 

ــا.  ــرتّددون إليه ي

ومل يفهــم امُلْســتطَلعوَن مــا شــأن أمانــة شــؤون الالجئــني  	
أمانــَة  أّن  يعرفــون  ال  منهــم  فكثــرٌي  فهــاًم صحيحــاً، 
ــُر شــؤون اإلعانــة اآلَن،  شــؤون الالجئــني هــي التــي ُتِدي
ال املفوضّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني. 
ــة  ــل املختلف ــواِت التواص ــة بقن ــيِع التوعّي ــن لتوس وميك
ــُم الخدمــات  أن ُيِفيــَد بتبليــِغ الالجئــني كيــف تتقسَّ
بــني الجهَتــني، ومــن َثــمَّ زيــادة االنتفــاِع باملكتــب الــذي 
ــاٍت  ــَة شــؤون الالجئــني، عــىل أّن هنــاك تحدي ــُع أمان َيْتب
ــل كلفــة الســفر،  ــا، مــن قبي ــاُج إىل معالجته أخــرى ُيحت
ــات.  ــوِل إىل الخدم ــة، والوص ــة الحامي ــكِّ يف حقيق والش

وســأَل امُلْســتطَلعوَن عــن املواضــع املحلّيــة املركزّيــة  	
ِد خدمــات  مــزوِّ كلَّ  لُتْعِلَمُهــم  باملعلومــات،  دة  امُلــزوِّ
دون  مــاذا ُيِتيــُح؟ وأيــن ُيِتيــُح مــا عنــده؟ فلــاّم كان املــزوِّ
املجتمــع  قــادة  كان  غائبــوَن،  اآلخــرون  باملعلومــات 

ــا.  ــاً به ــات ُوُثوق ــادر املعلوم ــَر مص ــّي أك املح

مستشــاريَن  	 الحكوميــة  غــري  املنظــامت  وُتــدرُِّب 
مجتمعّيــنَي مــن املجتمــع املحــّي، يــزورون الالجئــني 

ــَن  ــرض مواط ــي الح ــر الجئ ــون إىل أك ــم ويصل يف بيوته
ــم، كان  ــون لغته ــوا يتكلم ــا كان ــم ملّ ــك أّنه ــٍف، ذل َضْع
قبــول الالجئــني لهــم أرسَع. ومــع ذلــك، ذكــر الالجئــون 
امُلْســتطَلعوَن ُمْقرتحــنَي أّن إدارَة حــاالت اللجــوء لحاميــة 
ــو  ــاّم ه ــهل م ــون أس ــن أن يك ــم ميك ــا وإعانته أصحابه
يف  العاملــني  الالجئــني  َعَمــِل  بَجْعــِل  وذلــك  عليــه، 
اإلرشــاد االجتامعــّي رســمّياً، فيعملــوَن بأجــٍر ويحــوزون 
ــَق  ُ تدفُّ شــهادَة خــربة. ولعــّل نظــاَم املشــورة هــذا، ُييــرسِّ
املّحليــة  املجتمعــات  بــني  األداِء  وتقويــِم  املعلومــات 
وأمانــة شــؤون الالجــن واملنّظــامت غــري الحكوميــة 
واملفوضّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني. 

وَفّضــل الالجئــوَن يف ســُبِل التواصــِل االجتــامَع وجهــاً  	
لوجــه، أو الهاتــَف )ســواء كان الحديــث باالتصــال أو 
بالوتســآب(، أو الرســائل الهاتفّيــة القصــرية، عــىل أن 
ــر  ــر التقدي ــك، أظه ــع ذل ــم. وم ــك بلغاته ــون كل ذل يك
ــامِع  ــَع اســتغالٌل يف التواصــل باالجت ــكاَن أن يق أيضــاً إم
ــال يف  ــون امل ــطاء يطلب ــوَن والوس ــه، فامُلْحتال ــاً لوج وجه
مقابلــة املعلومــات، والخدمــات، وإيصــال تقويــم األداء 
ــه  ــىل أّن ــرياً ع ــك كث ــَر ذل ــد ُذِك ــا. ولق ــات القضاي يف ملف
ــا  ــن خالله ــل م ــن أن يص ــي ميك ــدة الت ــيلة الوحي الوس
الالجئــون املســتضعفوَن إىل مــا يحتاجــون إليــه مــن 

معلومــات. 

ال يســتطيع الالجئــون -أو ال ُيســَمُح لهــم- يف كثــرٍي مــن  	
األحيــان أْن ينتفعــوا مــن املراكــز االجتامعّيــة أو املــوارد 
ــني. فشــعر الالجئــون أّنهــم  ــأت للكينّي ــة التــي ُهّي املحلّي
وا ذلــك حاجــزاً يحــول دون االعتــامد  ُمبَعــدوَن وعــدُّ

عــىل النفــس. 

واشــتملت الحاجــات الخاّصــة التــي أبرزهــا امُلْســتطَلعوَن  	
ــم  ــه له ــا ُتِتُح ــول إىل م ــة، والوص ــات الطبّي ــىل الخدم ع
ــني،  ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس املفوضّي

ــف.  وإعــادة التوطــني، والتوظي

َ نظامــاً للمعلومــات  وكان التقديــُر قّيــاًم مــن حيــث أّنــه عــنيَّ
ــني  ــادَة الالجئ ــنَي وق ــّوي الالجئ ــدة، ُيق ــَباُكُه معّق ــاً، ِش محلّي
يف املجتمــع املحــّي. ومــع ذلــك، ميكــن أن يكــوَن شــأُن 
الالجئــني أعظــَم. وفيــام يــي الفــرص الّســانحة لحــدوث 
ــىل  ــم ع ــنَي واعتامده ــّوة الالجئ ــٌن يف ق ــر حس ــه أث ــرٍي ل تغي

ــهم:  أنفس

ــة  	 ــز االجتامعي ــول إىل املراك ــُبل الوص ــنُي ُس ــُل تحِس يقّل
خصوصــاً  ُتقــاُم  التــي  املراكــز  إىل  الحاجــَة  القامئــة 
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ــل،  ــال التواص ــّد أحب ــرٍص مل ــيُء بف ــني، ويج لالجئ
بتقويــة  وذلــك  مــود،  الصُّ وســائل  وتحســني 
االجتامعــّي. التامســك  وَدْعــمِ  املجتمعّيــة،  األوارص 

وميكــن أن يزيــد َحْبــك شــبكة قــادة الالجئــني  	
الّثقــات، إذ مــن الواضــح أّن مشــاركة الالجئــني 
هــا قاعــدة متينــة لُنُظــِم معلومــاٍت  ُ ٌة، وُميرسِّ ُميــرسَّ
ــُل  ــَد َجْع ــَباك. وميكــن أن يزي ــدة الشِّ ــة ُمعّق محلّي
ِشــَباِك قــادة الالجئــني رســمّيًة، بإقامــة آلّيــات 
ــة،  ــٍل ثابت ــاعات عم ــني س ــة، كتعي ــل منّظم تواص
ُيْعتمــُد  وهاتفّيــة  شــابكّية  توصيلّيــة  وإقامــة 
عليهــا، وتدريــٍب عــىل اإلحالــة )وهــذا فــرٌع مــن 
تأهيــل الالجئــني العاملــني يف اإلرشــاد االجتامعــّي 
األداء  تقويــم  القــادَة  ُيْثِقــَل  ال  لــيك  مهنّيــاً(، 
الصــادر عــن املجتمــع املحــّي، ولــيك يكــون لهــم 
ــٌم شــامٌل فــال يخطئــون املــكاَن الــذي ميكنهــم  َفْه
ــأن  ــن ش ــوم. وم ــه الشــكاوى والهم ــوا إلي أن ُيّجه
ــق.  ــاءلَة والتواف ــوَح واملس ــَن الوض ــك أن ُيحسِّ ذل

ــاليب  	 ــات بأس ــل يف املعلوم ــة الخل ــن معالج وميك
ــّي  ــع املح ــثِّ املجتم ــل: ح ــرة، مث ــل املبتك التواص
ورصــِد  التواصــل،  قنــاة  فّعالّيــة  تقويــم  عــىل 
املعلومــات،  تعاُقــُب  عليهــا  التــي  الكيفّيــة 
ومــع  الجــّواالت  شــبكة  ُمشــّغي  مــع  والعمــِل 
وســائط اإلعــالم املحلّيــة، والعمــِل عــىل إرســاء 
اإلذاعّيــة،  الجامعــات  خــالل  مــن  االندمــاج 

االجتامعّيــة.  واملناســبات  واملوســيقّيني، 

اندمــاج  لتحقيــق  ِمْفتــاٌح  الّناِفــُذ  فالتواصــل  إذن، 
ــاَم َيْطمــُح  ــاً، وهــو طمــوٌح أســاٌس لِ الالجئــني اجتامعّي
فمعرفــة  الالجئــني.  بشــأن  العاملــي  االتفــاق  إليــِه 
ــي  ــات الت ــِه يف الحاج ــل علي ــنِّ ال دلي ــني ظ ــرق ب الف
يحتــاج إليهــا الالجئــون، وبــني مــا يخــرب بــه الالجئــون 
ــه  ــٌد لّكن ــٌر معّق ــِه، أم ــون إلي ــم محتاج ــهم أنه أنفس
ام يف الســياق الحــرضّي. وميكــن أن  رضورة، وال ســيّ
ــق املعلومــات الالجئــنَي عــىل  يســاعد َتْحســنُي تدفُّ
ــم  ــة يف مجتمعه ــة العاّم ــؤون املدنّي ــاركِة يف الش املش
املحــّي، وإنشــاِء التامســك االجتامعــّي، وأن ُيوّســَع 
ُصُمودهــم  أَْزِر  مــن  لُيَشــدَّ  الّدْعــِم،  شــبكَة  لهــم 

واعتامدهــم عــىل أنفســهم. 

 buffoni@unhcr.org الورا بوفوين 
موّظفٌة رئيسٌة يف شؤون املعاش يف العامل، بشعبة الصمود 

والحلول التي تتبع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
 www.unhcr.org الالجئني، يف نريويب

 ghopkns@gmail.com جيل ُهبِكنز 
مود واالقتصاد مستشاٌر مستقلٌّ – يف االندماج والصُّ

كلُّ ما ورد من آراٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتَبيها وقد ال 
تستوي هذه اآلراء وآراء املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني. 

مركز املعطيات املشرتك يف شؤون التَّهجري هو عمٌل تعاوينٌّ جديد بني البنك الدويل واملفوضّية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ُأنِشَئ لتحسني َتْوليِد ونرش أدّلة حاالت التَّهجري حتى ُيفاَد ُصْنُع القرارات 

bit.ly/WB-JointDataCenter املوصولة بالربامج والسياسات

بحثّياً  مــؤتــراً  املشرتك  املعطيات  مركز  رعــى   ،2020 سنة  من  الثاين  يناير/كانون  شهر  ويف 

وقياِس  َتْحسنِي  يف  وتحليلها  وإدارتها  املعطيات  َجْمِع  شأَن  ليناقشوا  واملزاولني  الباحثني  بني  َجَمَع  التَّهجري،  محوره 

يف  َوَجَدها  كّلها  جلساته  ومحارَض  املؤتر  تقريَر  أراَد  وَمــن  رين.  بامُلهجَّ املعنّية  الربامج  إنشاِء  يف  تؤّثُر  التي  ــِة   األدّل

 bit.ly/JDC-ConfRep-2020

هارفرد.  وجامعة  براون،  وجامعة  الدويل،  البنك  يتبع  الذي  التنمية  اقتصادّيات  يف  البحوث  فريق  برشاكِة  املؤتُر  ُنِظَم  وقد 

وسُتعرَُض بحوٌث مختارٌة بنَي يدي عدٍد خاّص من صحيفِة اقتصادّيات التنمية. 
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الجئو الَحَضِ يف باكستان: خطوات يف الطريق إىل االعتامد عىل النفس
محمد عّباس خان

يتمّتع الالجئون األفغان يف باكستان بحرّيِة تنّقٍل عريضة وأبواِب معاٍش واسعة، إال أّن ُعْدَم قاعدٍة وطنّية 
قانونّية ُينطَلق منها إىل إدارة شؤون الالجئني، ُينِشُئ تحّدياٍت تقع عىل الجئي الَحَضِ والسلطات املحلّية 

عىل الّسواء. 

جملة  من   %50 عىل  ينيف  ما  پختونخوا  خیرب  إقليم  ُيضيُِّف 
وسبعة  مليونني  عددهم  البالغ  باكستان،  يف  األفغان  الالجئني 
أعشار املليون )2.7(، يقيم 32% منهم اليوَم يف مخّيامت الاّلجئني. 
ويبقى 68% منهم، يقطنون يف خارج املخّيامت، وأكر ما يقطنون 
فيه حوَل املراكز الحرضية الكربى، وأخصُّ أسباب ذلك الحاَجُة إىل 

َطرِْق أبواب املعاش.1 

الدخول يف االقتصاد واإلسهام فيه
يكاد يكون كلُّ الجٍئ من الجئي الحرض يف باكستاَن داخاًل يف بعض 
أنشطة املعاش. أكرهم عاملون يف ميدان الّنقل إال أّن حيازَتهم 
ُرَخَص ِسَياقٍة أمٌر غري ممكن، وهذا يجعلهم عرضًة لسهاِم املبتّزين 
من سلطات الّنقل يف املدن. والتُّجار األفغان يف مدينة پشاور هم 
رؤوس التِّجارة يف األحجار الكرمية، وحظُّ تجارتهم من صادرات 

باكستاَن عظيم؛ إذ جاَء منها من املال يف السنني الخمس األخرية 
أّن  ذلك،  َقِبيل  ومن  أمرييّك.  دوالٍر  مليوِن  ونصَف  مليوناً   27
َنْسِج الُبُسط  الالجئني األفغان يديرون أكر من 70% من صناعة 
كر يف خیرب پختونخوا. ولهذه الصناعة عظيم إسهاٍم يف  الشهرية الذِّ
اقتصاد باكستان، غرَي أّن رضراً كثرياً قد نالها، من إعادة الالجئني 

التي جرت حيناً، فأنقَصت من إنتاج الُبُسط %5.

وعـىل الرغـم مـن إسـهام الالجئـني األفغـان هـذا يف االقتصاد 
أخـرياً  إال  الباكسـتانّية  الحكومـة  لهـم  تسـمح  مل  الحـرضي، 
الالجـئ  َيـَدي  بـني  كان  إن  تجـارّي  مـريّف  حسـاٍب  بَفْتـح 
بطاقـة سـارية املفعول اسـمها بطاقـة إثبات التسـجيل2. وأما 
قبـل ذلـك، فـكان األفغـان َيِكلـوَن إىل املواطنني الباكسـتانّيني 
تسـجيَل أعاملهـم التجارّيـة أو الصناعّيـة وتدبـرَي معامالتهـم 
املالّيـة. حتـى إّن بعـض الالجئـني أخـذوا يف مسـالك مرفّيـٍة 
غـري قانونّيـة مـن أجـل الحـواالت النقدّيـة، وبعضهـم اّتخذوا 
مـن صاِئغـي الذهب املحليِّني مصارَف يودعونها ما يكسـبون. 
فهـذا اإلذن الصـادر حديثـاً حـدٌث شـأنه عظيـم مـن وجـوٍه 
كثـرية؛ ففائدتـه ال تنتهـي عنـد رَْفـد أعـامل األفغـان التجارّية 
أو الصناعّيـة، بـل تتـّد –وهـذا شـأنه أهـّم– لتقطـع مظّنـَة 

تعرُّضهـم لالسـتغالل عـىل يـد َمـن ينزلـون منزلـة وكالئهـم.

أنهـم  عـىل  خطـأً  باكسـتان  يف  الحـرض  الجئـي  إىل  وُينَظـر 
تؤّيـده  ال  زعـٌم  ثقيلـون. وهـذا  االقتصـاد  مجرمـوَن، وعـىل 
ُحّجـة؛ فمـن عـام 2014 إىل شـهر سـبتمرب/أيلول مـن عـام 
2016، ُعـرَِض عـىل القضـاء يف خیـرب پختونخـوا أكـَرُ مـن 10 
آالِف قضّيـة، فـكان عـدد القضايـا التـي دخـل فيهـا الالجئون 
أملـايّن  بتمويـٍل  اليـوَم  وُتجـَرى  فقـط.3  قضّيـة  األفغـان 134 
دراسـٌة4 تقِصـُد إىل تعيـني املبلـغ الـذي بلغتـه باكسـتان مـن 
إحسـاِن ضيافـٍة طـاَل  األفغانيـني يف  الالجئـني  إنفاقهـا عـىل 
َ هـذا ُألِقـَي الضـوء أيضـاً عـىل مـا أسـهَم  أمدهـا، فـإن ُعـنيِّ

بـِه يف اقتصـاد باكسـتان.   الالجئـون 

تحّديات التعليم
إىل  انتقلـت  الالجئـة  األفغانيـة  األرس  مـن   %90 كانـت  ملّـا 
الالجئـني  أكـر  كان  و1985،   1979 عامـي  بـني  باكسـتان 
لني، األطفـال والشـباب، أفغانـاً مـن الجيـل الثـاين أو  امُلَسـجّ
الثالـث، ُولِـدوا يف باكسـتان. واألطَفـاُل اليوَم هم زهـاُء نْصِف 
الجئـي الحـرض يف باكسـتان، ولذلـك ُوِضَعـِت التنميـة يف أوَّل 
عـىل  املهـارات،  وتنميـة  األسـايّس  والتعليـم  الطفولـة  طـور 
رأس األولوّيـات. لكـّن عـدد األطفـال الباكسـتانّيني الذيـن ال 
يذهبـون إىل املـدارس ُيطـرُي العقـل، فهـم 22 مليـون طفـل، 

وهـذا يتحـّدى باكسـتان يف اسـتيعابها الالجئـني.5 

امرأٌة أفغانّية آخذٌة يف َنْسِج بساط. 
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أسـوأ.  فحالـه  العـايل  التعليـم  وأّمـا 
الباكسـتانية  الحكومـة  َتُجـود  إذ 
باملَِنح الدراسـّية عـىل آالف املواطنني 
أفغانسـتان،  العائشـنَي يف  األفغانيـني 
الالجئـني  تعطـي  حـني  عـىل 
األفغـان املقيمـني يف باكسـتان 14 
طالبـوا  ُيقَبـل  وال  فقـط.  منحـة 
بطاقـة  عـن  تخلُّـوا  إذا  إال  املنـح 
إثبـات التسـجيل، واسـتبدلوا بهـا 
جـواز سـفر أفغـاين. وُيقَصـد مـن 
هـذا إىل حـّض الالجئـني األفغـان 
عىل تـرك بطاقـة إثبات التسـجيل 
ليحصلـوا عـىل جواز سـفر أفغاين، 
ولكـّن التخـي عـن بطاقـة إثبـات 
حقـوق  فقـدان  يعنـي  التسـجيل 
أخـرى، والحاصل أّن طـالب العلم 

العـايل. التعليـم  تلّقـي  أمانيهـم يف  يهجـرون 

وملبـادرة ألـربت آينشـَتني األملانّيـة األكادمييـة لالجئـني، التـي 
تديرهـا املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني، 
دوٌر ذو شـأن يف معالجـة هذا التحـّدي، إذ هي تنح الطالب 
الجامعيـني الالجئـني ِمَنحـًا دراسـّية تسـتوعب كّل النفقـات 
مـع  وباالشـرتاك  شـّتى،  مانحـني  مـن  وبدعـٍم  الجامعّيـة. 
ُد  اللجنـة الوطنيـة للتعليـم املهنـي والتقني يف باكسـتان، ُتدِّ
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئـني، برنامجاً 
قامئـًا للتدريب التقنّي، ليشـمل اآلالف من الالجئني الشـباب 
يف كّل البلـد. وهـذه الخطـوات ومـا شـابهها ال محالـَة منهـا 
ملسـاعدة الالجئـني عـىل االعتـامد عىل أنفسـهم واإلسـهام يف 
االقتصـاد، ولكـن ملّـا كان الالجئون الشـباب ذوي عـدٍد كثري، 

اقتـى األمـر مزيـداً مـن العمل.

معالجة توّتر العالقات
يقـع عـىل الجئي الحرض يف باكسـتان عدٌد مـن التحّديات، 
منهـا مـا بـني املجتمـع املحـّي املضيـف والالجئـني مـن 
تعـارٍض واختـالف )بسـبب املنافسـة يف مـوارد محـدودة 
املقـدار(، ومنهـا أيضاً ‘السـأَم من التضييـف’، وهو ظاهرة 
شـائعة بـني حـاالت التَّهجـري التـي يطـول أمدهـا. وهـذه 

حـاٌل ال رغبـة لالجئـني وال للمجتمعـات املحلّيـة فيهـا. 

ولـيك يعالـج توّتـر العالقـات الدائـر حول تضييـف الجئي 
املفوضيـة  مـع  الباكسـتانية  الحكومـة  ابتـدأت  الحـرض، 
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني برنامجـاً إمنائياً 

منقطـع الّنظـري، اسـمه برنامـج املناطـق املتأثـرة بالالجئني 
واملضّيفـة إّياهـم. وانطلـق هـذا الربنامـج يف عـام 2009، 
يف  لالجئـني،  املضّيفـة  املجتمعـات  يف  ـل  بالتدخُّ ليقـوم 
قطاعاتهـا املختلفـة، فقطـاع الصحـة، والتعليـم، وتنميـة 
والبيئـة،  الصحـّي،  الـرف  ومرافـق  وامليـاه  املهـارات، 
والحاميـة االجتامعيـة. ولقـد ُأنِفـَق إىل اآلن 220 مليـون 
دوالٍر أمريـيّك، نفعـت أكـَر مـن 12 مليون إنسـان، نسـبة 
وال   6.%15 األفغـان  والالجئـني   %85 منهـم  الباكسـتانّيني 
عجـب أّن برنامـج املناطـق املتأثـرة بالالجئـني واملضّيفـة 
يف  املقيمـني  الالجئـني  إىل  اإلحسـان  مـن  جلـب  إّياهـم 

الحـرض الـشَء الكثـري. 

هـذا، وقد ابتكرت أخرياً مفوضّيُة شـؤون الالجئني األفغان، 
وهـي الهيئـة املسـؤولة عـن شـؤون الالجئني يف باكسـتان، 
مـع املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 
ابـة يف الّشـابكة إلدارة شـؤون الالجئـني،  أيضـاً، ابتكرََتـا بوَّ
ُتِعـنُي املزاولـني والجهـات املانحـة وصانعي السياسـة، عىل 
اّتخـاذ قـراراٍت إىل البّينـات ُمْسـتندة. وسـيكون مـن هذه 
ابـة منّصـة رَْقمّية لـكّل الجئي الحـرض، َتِصُلهم مُبزوِّدي  البوَّ
الخدمـات املختلفـة، ومنهـم ُمِتيحـو الوظائـف والتدريب 
الداخـّي. ثـم إّن سياسـًة لالجئـني الشـباب ُترَْسـُم اليـوَم، 
األفغـان  الالجئـني  شـؤون  مفوضّيـُة  رسـمها  يف  ويشـرتك 
الالجئـني،  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  واملفوضيـة 
وُيرَكـُز هـّم هـذه السياسـة يف تكـني الالجئـني الشـباب، 
واقتصاديـًا  اجتامعيـًا  الحرضّيـة،  املراكـز  يف  املقيمـني 

وسياسـّياً. 

ُحِيٌّ من َصْوِغ الجٍئ أفغايّن أقاَم يف بيتِه بپشاور تجارًة ناجحًة يف املعادن واألحجار الكرمية. 
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ون أجريـاء، وهاَتـني الصفَتـني تجعـالن  األفغـاُن نـاٌس ُمجـدُّ
قَصـِص  بـني  ِمـن  وإّن  بارعـنَي،  مشـاريٍع  أصحـاَب  منهـم 
أصحـاب األعـامل األفغـان قَصـُص نجاح. فـإذا ُدِعـُم األفغان 
دعاًم صحيحاً، فسُيحِسـنُ أكرهم اإلسـهام يف باكسـتان وهم 
فيهـا. والقـرار األخـري الـذي اّتخذتـه الحكومـة الباكسـتانّية، 
فسـمح لالجئـني األفغـان بفْتـِح حسـاٍب مـريّف، قـراٌر جّيد، 
املالّيـة  الخدمـات  يف  إدماجهـم  إىل  الطريـق  يف  وخطـوٌة 
وحاميتهـم، غـري أّن األمـر يحتـاج إىل مزيـد خطـواٍت حّتـى 
األساسـّية،  الخدمـات  إىل  الحـرض  يصـل الجئـو  أن  ُيضَمـَن 
كالصحـة والتعليـم والتجـارة واألعـامل التجاريـة والصناعّية. 
والقاعـدة التـي ُينطَلق منهـا اليوَم إىل إدارة شـؤون الالجئني 
تحتـاج إىل إعـادة نظـر، وينبغـي لباكسـتان تدبُّـر اعتـامد 
ُن السـلطات املختلفة مـن إدارة  ، مُيكِّ قانـوٍن لالجئـني وطنـيٍّ
شـؤون الجئـي الحـرض إدارًة مفعولهـا أنَفـُذ. ولقـد تكـون 
إنالـُة الالجئـني األفغـان الجنسـّيَة أمـراً ما يـزال بعيـَد املَرام، 
ومـع ذلـك، ينبغي أن ُيسـَعى ليعيـَش الالجئون عيشـاً نعياًم 

 . كرمياً

comisb@hotmail.com محمد عّباس خان 
ُمفّوٌض، يف مفوضّيُة شؤون الالجئني األفغان، بخیرب پختونخوا، يف 

باكستان.

 UNHCR Pakistan )2017( Mapping of Education Facilities and Refugee  .1
 Enrolment in Main Refugee Hosting Areas and Refugee Villages in Pakistan,

 p7 
)الّتخطيُط ملنشآٍت تعليمية وإدراج الالجئني فيها يف الرّئيِس من مناطق تضييف الالجئني 

    https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62554 )وقراهم يف باكستان
2. وهي وثيقٌة تصدرها الحكومة الباكستانّية، ُتثِبت ُهويََّة صاِحبها، وتجعل إقامته إقامًة 
له، وهي اليوَم يف يد مليوٍن وأربعة أعشار املليون الجٍئ  مؤّقتة قانونّية، وُتطِلُق حرّية تنقُّ

ٍل يف باكستان.   أفغايّن )1.4( ُمسجَّ
 Khan I )2017( ’KP prosecution data gives lie to claims against Afghan .3

 refugees‘, Dawn, 15 January
)بيانات النيابة العاّمة يف خیرب پختونخوا ُتبنيِّ ُبطالَن ما يقال عىل الالجئني األفغان(

 www.dawn.com/news/1308486 
bit.ly/FAFO-Afghan-refugees-Pakistan .4

 Ailaan A )2018( Five Years of Education Reforms in Khyber .5
 Pakhtunkhwa 2013–2015. Wins, Losses and challenges for 2018–2023, p6
)خمس سنني من إصالح التعليم يف خیرب پختونخوا 2013-2015. ما اكُتِسَب وما افُتِقَد 
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الّسلَطُة العمومّية امُلتناَزُع فيها يف املناطق الحضّية امُلهّمشة: تحّدياٌت واقعة 

عىل العاملني يف ميدان العمل اإلنسايّن
ُدْلف ُتو ِلْنُتُلو، وَهرت فورد، وِتم ِلْبرُتُت، ووسام منصور، وألني رحباين 

يف السياقات الحضّية، حيث تتناَفُس يف السلطة كثرٌي من الجهات الفاعلة يف الحوكمة، ُيحَتاُج إىل مقاربٍة 
أوضح لرُيَى هل ينبغي إشاك هذه الجهات الفاعلة املختلفة لتصَل إىل أكرث الالجئنَي واملجتمعات امُلضّيفة 

تعرُّضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك فكيف يكون؟ 

ملّـا بدأ السـوريُّون الفاّرون من الحـرب األهلّية يلجئوَن إىل األردن 
ولبنـان سـنَة 2011، َرَكـزَِت الجمعّيـات اإلنسـانّية الدولّيـة أّوَل 
جهـد إغاثتهـا، يف َدْعـِم الحكومـات الوطنّيـة. ومع ذلـك، واعرتافاً 
بتأثـري البلدّيـات الـرضورّي يف َدْعـم الالجئـني وإيصـال الخدمات 
ٌل شـديد يف خـالل السـنني الخمـس األخـرية يف  إليهـم، نشـأ تحـوُّ
الجّمعّيـات اإلنسـانّية الدولّيـة أفـى إىل َدْعـم البلدّيـات، وكان 

هـذا جـزءاً مـن جـدول أعـامل الجمعّيـات يف توسـيع الّتوطني.

وقـد دفـَع الَبْحـُث عـن شـقٍق منخفضـة الكلفـة أعـداداً كثـريًة 
مـن السـورّيني إىل األحيـاء العشـوائّية، حيـث يقيـم أكـُر النـاِس 
تعرُّضـًا للخطـر، مـن املجتمعـات املحلّيـة امُلضّيفـة، واملهاجريـن 
فيهـا  التـي  األحيـاء،  وهـذه  والالجئـني.  اقتصادّيـة،  ألسـباٍب 
مخّيـامُت الفلسـطينّيني الرسـمّيُة و‘تجّمعـات’ غـري رسـمّية، قـد 
ـَعت حرضّيـًا، ولّكنهـا تّيـزت بأنهـا ُمهَملـٌة منذ نشـأت؛ أي مل  ُوسِّ

تعمـل البلدّيـات فيهـا، أو كان وجودهـا فيهـا قليـاًل. وأّمـا عاملّياً، 
فُتْظِهـُر التحليـالت أّن عنـد غياب سـلطة البلدّيات النَِّشـَطِة –وال 
سـّيام يف املناطـق الحرضّيـة امُلهّمشـة املتأثـرة بالنِّـزاع أو التي يف 
مرحلـة مـا بعـد الّنـزاع– َيـرْبُز ُوَسـطاُء آخـروَن يف أفقـر املناطـق 
والّشـَباك  الُوَجهـاُء،  الفاعلـة،  الجهـات  هـذه  ومـن  الحرضّيـة. 
ووسـطاء  اإلجرامّيـة،  والعصابـات  النفـوذ،  وأصحـاب  الَقَبلّيـة، 
العمـل، واملليشـيات، والجامعـات الدينّية، واملجتمعـات املحلّية. 

وجـاَء يف َبْحِثَنـا1، الـذي تضّمـن مشـاورات مـع الِحلـف العاملـّي 
ملعالجـة األزَْمـات الحرضّيـة ومع جهـات فاعلة يف ميـدان العمل 
اإلنسـاين واإلمنايّئ يف لبنان واألردن، ما يشـري إىل أّن جدول أعامل 
التوطـني اليـوَم ُمْخفـٌق يف مراعاة مـا ذكرنا آنفاً من جهـاٍت فاعلٍة 
ُمؤّثـرة يف الحوكمـة املحلّيـة. وتجاُهـُل تأثريهـا الهـاّم يف الحوكمة 
الواقـع، يف أكـر املناطـق الحرضّيـة تهميشـاً  املفروضـة بحكـم 
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ـْعِي يف  ُق قـدرة العاملـني يف ميدان العمل اإلنسـايّن، عىل السَّ ُيعـوِّ
َدْعـِم أشـّد سـاكني هذه املناطـق تعرُّضـاً للخطر. 

َنْقُل الرتكيز إىل البلدّيات 
الَحـرَض  بلدّيـات  إىل  الّدعـَم  املانحـة  الجهـات  توجيـه  يتزايـد 
قانـون  أتـاَح  األردن،  املحلّيـة. ففـي  القـدرة  لتقويـة  ورؤسـائها 
والسـلطات  التفويـض  مـن  للبلدّيـات   2015 سـنَة  الالمركزّيـة 
بـني  السـلطة  يف  التنافـس  إىل  ذلـك  وأفـى  الجديـد.  الـشَء 
أعضـاء مجلـس األّمـة األرديّن الوطنّيـني وبـني الجهـات الفاعلة يف 
البلدّيـات، وفسـح للّشـَباِك الَقَبلّيـة طرقاً جديـدة للتأثر يف أعامل 
ِل مـوارد املعونـة إىل َدْعِم  الدولـة. ويف الوقـت نفسـه، ومـع تحـوُّ
البلدّيـات، يقـع عـىل املنظـامت األهلّيـة اليـوَم منافسـٌة أشـدُّ يف 

التمويـل والبقـاء. 

وأّمـا يف لبنـان، فلـم يكـن لتفويـض البلدّيـات امُلوّسـِع ما ُيَناسـبُه 
مـن القـدرة املالّيـة واإلدارّيـة الكافيـة، وميكـن أن ُتعرِقـَل هنـاَك 
القـرارَاُت والجَهـاُت الفاعلة يف مسـتوى املحافظات ويف املسـتوى 
ـَد  املركـزّي ُقـُدراِت البلدّيـات عـىل العمـل، وهـذا ميكـن أن مُيهِّ

ـلِ الجهـات الفاعلـة غـري الحكومّية.  سـبياًل لتدخُّ

ويغلـب عىل غـري املواطنني، ومنهـم املهاجرون وعدميو الجنسـّية 
وفـوق  البلدّيـات.  يف  سياسـّياً  ُممثَِّلـنَي  يكونـوا  أاّل  والالجئـون، 
ذلـك، ال ُتَّثـلُ بلدّيـات الَحـرَض سياسـّياً ِنَسـباً كثـريًة من السـّكان 
ِل تصويتهم يف ُقرَاُهم األصلّية، وال هي مسـؤولٌة  اللبنانّيني امُلسـجَّ
ُمـَدَد  أّن  ذلـك  ؛  ُمسـتمرٌّ الحقـوق  مـن  الحرمـان  عنهـم. وهـذا 
البقـاء يف املنصـب طويلـة )سـّت سـنني(، وأّن سـيطرة األحـزاب 
عـىل مجالـس البلدّيـات تسـتمرُّ عـادًة دوراٍت ُمَتالحقـًة عديدة. 
وِمْثـُل ذلـك يف األردن، إذ تختـار بعـض القبائـل )كـام هـي الحال 
يف مدينـة معـان( املرّشـحنَي مسـبقاً لالنتخابـات البلدّيـة مـن بني 
ـح لالنتخابـات.  أفرادهـا، وهـو مـا مينـع غـرَي أفرادهـا مـن الرتشُّ

وهـذا ُمـرضٌّ بَقْصـِد توسـيع التمثيـل واملسـاءلة. 

وعـىل حـني أّن الدولـَة األردنّية َتْدَعـُم تحديث األحيـاء الحرضّية 
العشـوائّية منـذ سـنني عـّدة، تتنـع كثـرٌي مـن البلدّيـات اللبنانّية 
عـن خدمـة العشـوائّيات خشـيَة أن تجعـَل تلك املناطـق شعيًة، 
وأن تنتهـَك القانـوَن الـذي مينـع أن توصـل البلدّيـات خدماتهـا 
إىل هـذه األحيـاء. ومـع ذلـك، وجـدت بعـض الجهـات الفاعلـة 
الحاكمة يف بعض املناطق ُسـُباًل إىل تحسـني أحوال العشـوائّيات. 
هـذا، وبعـد القصف اإلرسائيّي سـنَة 2006، قاد حـزب الله، وهو 
حركـة مقاومٍة وحزب سـيايّس، حملة ‘إعـادة بناٍء أفضَل’ يف بلدّية 
الغبـريي ببـريوت. ويف مـكاٍن آخـر، يف صـور، إحـدى كـربى املدن 
يف لبنـان، أّسسـت البلدّيـة لُطـُرٍق عمـٍل ُتِبيـُح للسـّكان اللبنانّيني 

الجنسـّية-  عدميـو  الفلسـطينيُّون  السـّكان  بينهـم  مـن  -وليـس 
الـدوراَن حـوَل الـرشط املعمـول بـه للحصول عـىل ُرَخـِص البناِء، 
وذلـك لتحسـني البنيـة التحتّيـة السـكنّية يف األحيـاء العشـوائّية. 
بسـبب  الحكومّيـة  غـري  الفاعلـة  الجهـات  تدّخلـت  ملّـا  ولكـْن 
البلدّيـات يف شـؤون  الـذي نجـم عـن انعـدام مشـاركة  الفـراغ 
املناطـق املهّمشـة يف لبنـان، كان أمر مسـاءلتهم غـرَي واضٍح، فهل 

سيسـاَءلون؟ وإن سـوئلوا فـام هـي آلّيـات مسـاءلتهم؟ 

َوْضُع الربامج يف املناطق الحضّية املنخفضة الدخل 
بلبنان واألردن 

مـن مبـادئ العمل اإلنسـايّن حـبُّ الخري لإلنسـاِن والحيـاد وعدم 
التحيُّـز واالسـتقاللّية، وتنـصُّ هـذه املبادئ مـن الوجهـة النظرّية 
عـىل أن تعمـَل الجهات الفاعلـة الدولّية مـع كلِّ الجهات الفاعلة 
يف مسـتوى املدينـة والحـّي، ومنهـا الجهـات الفاعلـة الحكومّيـة 
وغـري الحكومّيـة، والرسـمّية وغـري الرسـمّية. ومع ذلـك، ميكن أن 
الت اإلنسـانّية مببـدإ الحياد وعـدم التحيُّز إذا دعمت  تـرّض التدخُّ
أو رفضـت، بقصـد أو بغـري قصد، شعيَة الجهـات الفاعلة املحلّية 

التـي تسـعى إىل أن يكون لها سـلطة. 

وُتِلـحُّ البلدّيـات غالبـاً عـىل أن تطلـب الجهات الفاعلـة يف ميدان 
التـي  املحلّيـة  املجتمعـات  إىل  للوصـول  إذنـاً  اإلنسـايّن  العمـل 
ـالٍت  ـالت تدخُّ يصعـب الوصـول إليهـا. ولذلـك، ميكـن عـدُّ التدخُّ
هـا امتداداً لسـلطة  توافـق عليهـا سـلطة البلدّيـات، أو حّتـى عدُّ
البلدّيـات. ولكـن ال تكفي موافقة البلدّيات دوماً لفسـح السـبيل 
أمـام الربامـج اإلنسـانّية والتنموّيـة. ففـي املناطـق التـي ال يكون 
فيهـا الوصـول إىل الخدمـات الصحّيـة والتعليمّيـة وامليـاه وغـري 
ذلـك مـن الخدمـات مبنّيـاً عـىل الحقـوق، إمنـا عـىل التحـازب 
والتحـريُّ يف الغالـب، تسـعى السـلطات غـري الحكومّيـة أيضـاً إىل 
ـط يف إيصـال املعونـة إىل السـكان املسـتضعفني ليك تجعل  التوسُّ
مـن طلبهـا السـلطَة شعيـاً. ومـن املعلـوم يف لبنـاَن أّن الجهـات 
أيضـاً(  املركزيـة  الحكومـة  )وسـلطات  الحكومّيـة  غـري  الفاعلـة 
ـالت –عـىل الرغـم مـن موافقـة السـلطة البلدّيـة  توقـف التدخُّ
املسـبقة– ألسـباب أمنّيـة وغـري أمنيـة. ورمّبـا ال يثـق السـّكان يف 
سـلطة البلدّيـات الغائبـة، عـىل حـني أّنهـم قـد َيـَرْون يف الجهات 
الفاعلـة غـري الحكومّيـة شعّيـًة عريضـة، كيـف ال وهـي ُتهيِّـُئ 
تسـوية  وخدمـات  املعيشـة،  وصـالِح  األمنيـة،  الخدمـات  لهـم 

املنازعـات؟

العمل  عىل  القدرة  تهيئة  يف  كبري  شأٌن  املانحة  وللجهات  هذا، 
يف املناطق التي تسيطر عليها الجهات الحرضّية غري الحكومّية. 
ومثال ذلك، أّنها قد تعدُّ السلطات الَقَبلّية غري شاملٍة شموالً كافياً 
النساَء والالجئنَي وغريَهم من الفئات التي يقلُّ أن ُتمثَّل. وكثرياً 
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الَقَبّي.  الت عىل َفْصِل الحوكمة البلدّية من التأثري  ُز التدخُّ ُتَركِّ ما 
يف  الفاعلة  للجهات  واملساعدة  الحوافَز  املانحة  الجهات  وُتِتيُح 
البلدّيات لُتِعيَنها عىل إنشاِء مصادٍر شعّيٍة ال ترتبط بالُهوّية القبلّية 
الّتشاُوَر  إجراِئها  وكيفّيُة  أداؤها  ذلك  ومن  عليها،  تعتمد  ال  أو 
الَقَبلّية  غري  املنظامت  أيضاً  املانحة  الجهات  وتدعم  واالنتخابات. 

الجديدة، التي ما تزال استدامتها وشعّيتها املحلّية غري ُمثَبتَتني. 

ويف لبنان، يشغل أعضاٌء من حزب الله مناصب حكومّية انتخبوا 
لها )من املجلس البلدي إىل مجلس النّواب( ويحكم الحزب أراٍض 
عريضة من املناطق الحرضّية الفقرية. غري أّنه يف ِعَداد املنظامت 
منها  ِعّدة،  غربّية  بالٌد  معه  التعامل  وتحظر  وتحظره  اإلرهابّية، 
وهولندا.  وكندا  املتحدة  واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
ُق هذا الَحظُر شديداً إعداَد الربامج اإلنسانّية ويتحّدى مبادئ  وُيعوِّ
ُينتَظُر من  الحزب نفسه ما  يتفّحُص  العمل اإلنسايّن. وفوق ذلك 

برامج إعانّية فيسمح –أو ال يسمح– بإجراِئها. 

مع  التعاُمُل  جهٍة  من  وهي  معضلٌة،  املنّفذين  كاِء  الرشُّ عىل  يقع 
مراعاة  أخرى  جهٍة  ومن  املانحة،  الجهات  تفرضها  متنّوعة  قيوٍد 
البلدّيات، وأعضاء مجالس  امُلْنتَخبنَي دميقراطّياً من مكتب رؤساء 
البلدّيات، وأعضاء مجلس النّواب، واملكاتب الِوزارّية. ثم إّن إهامَل 
بعض األحزاب السياسّية التي تحكم مناطق حرضّية معّينة وَدْعَم 
البلدّيات مستحياًل  تطويَر قدرات  قد يجعل  األحزاب،  غريها من 
من غري أْن ُيعاَقَب ُظْلاًم الناُس املقيمون يف هذه املناطق، الذين 
قد يكونون مؤّيدين للحزب املسيطر عىل منطقتهم أو ال يكونون. 
وقد ُيْفِي توزيع املعونة أيضاً إىل إذهاِب توازن القوة الذي هو 
مهلهل أصاًل بني األحزاب السياسّية، ومن َثمَّ ُيقّوُض الجهد املبذول 

يف ِحْفِظ االستقرار. 

إقاَمُة ُمَشاركٍة أوسع ومبادئها أكرث مع الجهات الفاعلة 
الحضّية غري الحكومّية

محلّية  منافساٍت  الحرضّية  السياقات  يف  اإلنسانّية  األعامل  َتْلَقى 
يف القوة والسلطة ال مهرب منها، ولقد ُتتََّخُذ هذه األعامل وسائَل 
 ُ لترشيع السلطة. وإذ قد كّنا نضع ما تقّدم يف االعتبار، فإّنا ُنعنيِّ
الت وتنفيذها  فيام يي خمَس توصياٍت رئيسة يف التخطيط للتدخُّ

دة املنخفضة الدخل: يف املناطق الحرضّية املعقَّ

ناجعة.  	 برامج  َوْضِع  بقصد  ُمْحَكٍم  سياقيٍّ  تحليٍل  إنشاُء 
وينبغي إجراؤه يف مستوى املنطقة املحلّية أو مستوى الحّي، 
املصلحة  أصحاب  معلوماِت  َجْمِع  عىل  يشتمل  أن  وينبغي 
الدولة  مع  املتساوية  املتزامنة  واملشاركة  والّتحليِل،  املعنّينَي، 
مثمرة  عالقاٍت  لبناِء  وذلك  الحكومّية،  غري  الفاعلة  والجهات 
الت الربنامجّية. وأمٌر هامٌّ جّداً، هو أّن التحليَل ال  قبل التدخُّ

ينبغي أن ُيَبالَِغ يف التقسيم بني الجهات الفاعلة الرسمّية وغري 
الرسمّية. 

التواُصُل مع املجتمعات املحلّية لحصول إجامٍع جادٍّ مفيد عىل  	
أهداف برنامٍج قبل البدِء به. وهذا عمٌل ُمْحتاٌج إىل كثرٍي من 
الزمن واملوارد، ولكّنه مهمٌّ جّداً. وأمٌر مهمٌّ آخر، هو الرتتيب 
الذي عليه مشاركة أصحاب املصلحة املعنّيني، وهو أمٌر ميكن 

أن ُيغِلَق أبواباً الحقاً إن َعَرَ املرء يف أّول الطريق. 

َتْعزيُز َتْوسيِع الّتحاُوِر بني الرشكاء املنّفذين والجهات املانحة.  	
وهذا أمٌر رضورّي لَفْهِم كيفّية املراعاة يف التعامل مع سلطات 
تسدي  أن  فيمكن  التجربة.  من  وللتعلُّم  عديدة،  متنافسة 
الواقع يف  يف  تطبيقاً  أكر  ما هو  اإلرشاد  املانحة من  الجهات 
التي  الحكومّية  غري  العمومّية  السلطات  مع  العمل  كيفّية 
حوَل  الوضوح  زيادة  ويف  معّينة،  فئاٍت  تستبعد  أّنها  ُيعتَقُد 
إىل  وُيضاُف  الحظر.  سياسات  حالة  يف  الحمراء’  ‘الخطوط 
ذلك، أّنه ينبغي للهيئات اإلعانّية أن َتْدفَع إىل الجهات املانحة 
دة  تقويَم أداٍء من واقع العمل عىل الوصول إىل املناطق املعقَّ

الشديدة الحاجة.

يف  	 اإلنسانّية  الشؤون  ِق  ُمنسِّ بشأن  االهتامم  من  مزيٍد  إيالُء 
السلطات  أن يعني عىل مفاوضة  املتحدة. فذلك ميكن  األمم 
العمومّية املحلّية يف إيصال املعونة، بحيث ُتساَيُر خطة لبنان 
أن  وينبغي  االستجابة.  ُأُطر  من  غريها  أو  لألزمة  لالستجابة 
ُيقَصَد بذلك إىل ضامِن أاّل ينقطع إيصال مجموعة متنّوعة من 

رضوب الّدعِم إىل ‘املناطق التي يصعب الوصول إليها’. 

َدْعُم َجْمِع املعطيات األّولّية. ويف هذا حاجٌة تظلُّ ُتِلحُّ إىل سّد  	
الخلل يف الدراسات السابقة، عن طريق َجْمِع معطياٍت أّولّية 
جديدٍة  مبعرفٍة  اإلتيان  عىل  فسيعني  ذلك،  فإن حصل  وافرة. 
شعّية  يف  والتنموّية  اإلنسانّية  الت  التدخُّ بتأثري  عمقاً  أكر 
الجهات الفاعلة الحكومّية وغري الحكومّية التي تحكم املناطق 

الحرضّية، العشوائّية، املنخفضة الّدخل. 

d.telintelo@ids.ac.uk ُدْلف ُتو ِلْنُتُلو 
 زميٌل يف البحث وقائٌد مشارٌك يف مرشوع ِسِتيز كَلْسرِت 

)Cities Cluster(، يف معهد الدراسات اإلمنائّية 
www.ids.ac.uk

hart.ford@acted.org َهرت فورد 
www.acted.org مديرٌة ُقْطرّيٌة، يف منّظمة أْكِتد

  tliptrot@protonmail.com ِتم ِلْبرُتُت 
باحٌث ُمْستقلٌّ 
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َمْلجٌأ من الَخَطِر ُمْخِطٌر: دروٌس من سان بيدرو سوال
يوَلْنَدا َسباَتا

الت بني يدي نتيجتها يف سان بيدرو سوال ِبهندوراس دروساً يف العمل يف األحياء الحضّية  ُم التدخُّ ُتقدِّ
ومجتمعاتها املحلّية التي فيها خطٌر شديد.

ـم املوُصـوِل باالّتجـار  أفَضـْت أفَعـاُل العصابـات واإلجـرام املنظَّ
الـدويّل يف امُلخـّدرات، مـع َقْسـوِة اسـتجابة قـوات أمـن الدولة، 
الّثـَورَان يف هنـدوراس وإىل تعيـني سـان  بالُعْنـِف إىل  أفَضـْت 
بيـدرو سـوال مْنـُذ ِبْضـِع سـنني خلـت أعنـَف مدينـٍة يف العـامل 
ـُع نصـف  )بسـبب معـّدل القتـل العمـد املرتفـع فيهـا(. وَيتجمَّ
أهـل هنـدوراس، أو يزيـدون قلياًل، يف املناطـق الحرضّية، ومنها 
سـان بيـدرو سـوال التـي يبلـغ عـدد سـّكان منطقتهـا الحارضّية 
َر يف سـنة 2015،  نحـواً مـن مليوَنني ونصف املليون إنسـان. وُقدِّ
حّيـاً   50 مـن  أكـر  يف  كانـوا حارضيـَن  العصابـات  أعضـاَء  أّن 
مـن أحيـاء سـان بيـدرو سـوال، وخاصـًة أفقـر األحيـاء وأكرهـا 
تهميشـاً.1 وُيَضـاُف اليـوَم إىل أثـر العصابَتـني الرئيسـَتني )وهـام 
مـن  ترتكـه غريهـام  واضـٌح  أَثـٌر   )18 وباريـو  َسلَفرتُتَشـا،  مـارا 
العصابـات املحلّيـة وجامعـات اإلجـرام امُلنّظـم. مثـال ذلـك، أّن 
، يبُلـُغ عـَدُد  ـشٌ يف ريفـريا ِهرَنْنـِدس، وهـو حـيٌّ يف املدينـة ُمهمَّ
سـاكنيِه 120 ألفـاً، حواجـَز معنوّيـة، َتْقِسـُم أَرَضـُه إىل حـاراٍت 

وشـوارع، تسـيطر عليهـا أكـر مـن سـّتة جامعـات. 

وبـني سـنة 2004 وسـنة 2014، أضاَفـْت مدينـة سـان بيـدرو 
 %40 مـن  أكـَر  فيهـا،  هـي  التـي  الحارضّيـة  واملنطقـة  سـوال 
مـن النَّازحـني داخليـاً يف البلـد، وكان نصيـُب املدينـة وحدهـا 
ُ املعطَيـاُت طبيعـة النُّزوح القـرسّي داخَل  منهـم 21.5%.2 وُتبـنيِّ
املناطـق الحرضّيـة، إذ أظهـرت أّن 81% مـن النَّازحـني داخلياً يف 
سـان بيـدرو سـوال قد نزحوا مـن مواضع أخـرى يف املدينة. ومع 
أّن النُّـزوَح واقـٌع عـىل كثـري مـن املجتمعـات املحلّيـة واألحيـاء، 
تـرى أّن ُمْعظـَم األماكـِن التـي ُيْنـَزُح إليهـا، هـي التـي ُتعِمـُل 
فيهـا العصابـات سـيطرتها عـىل األرض واملجتمـع، أو التـي فيهـا 

لهـا يشٌء مـن النفـوذ. وصحيـٌح أّن النُّـزوَح يف هـذه الحـال غـرُي 
؛ إذ ُيْقـرَسُ األفـراد أو األهـايل حينـاً عىل  بـاٍد للِعيـان تـاَم الُبـُدوِّ
اّتخـاِذ تدابـري واقيـة وَترِْك بيوتهـم، كاتنَي ذلك عـن أعني الناس، 
وتلجـأ ِقّلـٌة إىل السـلطات طالبـني الحامية حيناً أخـرى، كلُّ ذلك 
صحيـح، ولكـْن ُتِشـرُي األدّلـة إىل أّن هـذه الحـارات مـن املدينة، 
مـن  أو  تهميشـاً  املناطـق  أكـر  مـن  تكـون  أن  عليهـا  يغلـب 
املناطـق التـي يقـع سـاكنوها بـني الطبقـة السـفىل والوسـطى، 
وتتميَّـُز بأّنهـا ضيِّقـُة السـبيل إىل الحقـوق األساسـّية واملرافـق 

العاّمـة، وبـأّن العنـف فيهـا كثـري، ومـن ذلـك القتـل العمد.3 

ولَِيْسـتطيَع  املـرء هوّيتـه،  لُيْخِفـَي  َبْعـضُ فسـحٍة  املدينـة  ويف 
املحافظـة عـىل األحبـال بينه وبـني أرسته، وعـىل ِشـَباِك عالقاته 
الشـخصّية، وحصولـه عـىل الخدمات وَتَيرسُّ التوظيـف له. ولقد 
يظهـر أّن طلـب الحاميـة يف أحيـاَء ُمَصابـٍة برضوٍب مـن الُعْنِف 
ـل، وابتـزَاُز األمـواِل، وإَشاُك األطَفاِل  كثـرية )ومنهـا تقييـد التنقُّ
والشـَباِب قرساً يف املنّظـامِت اإلجرامّية والقتـلِ الَعْمِد واالعتَداِء 
الجنـّي( أمـٌر فيـه تناقـٌض، ولكـْن هـذه هـي حقيقـة مـا يقـع 
عـىل األرس واألفـراد يف هـذه املدينـة، وغريهـا مـن املـدن. فهذه 
األحَيـاُء ُملِجئـٌة مـن الخَطـِر وُمخِطـرٌَة يف آٍن معـاً. ومـا فيها من 
ُه  عمـٍل جامعـّي، وتاُسـٍك اجتامعـّي، وتنظيـٍم ُمْجتمعـّي، َكـرَسَ
الجامعـات  أّن بعـض  ُمْسـتطري. وعـىل  ُعنـٌف وريـٌب وخـوٌف 
)كأربـاب العمـل، وُعاّمِل الّنقـل، واملعّلمنَي، والنسـاِء، واألطفاِل، 
والّشـباِب، وجامعـِة املثلّيـات واملثلّيني ومزدوجـي امليل الجنّي 
وُمغـرّيي الهويـة الجنسـانّية وحامـي صفـات الجنَسـني( أشـدُّ 
تعرُّضـًا للخطـر مـن غريهـا4، فأكـر سـاكني هذه األحيـاِء هم يف 

خطـر التعـرُّض لـشٍء مـن الُعْنـِف والتَّهجري.

 wissam.mansour@occlude.info وسام منصور 
ٌس، يف مؤّسسة ُأْكُلود االستشارّية  رئيٌس تنفيذيٌّ ومؤسِّ

 www.occlude.info 
وبروفيسوٌر مساعٌد، بجامعة العزم، يف لبنان 

 Aline_Rahbany@wvi.org ألني رحباين 
مديرٌة ِتْقنّية يف شؤون إعداد الربامج الحرضّية، مبؤّسسة الرؤية 

 www.wvi.org/urban العاملّية

 1. هذه املقالة ُمتحّصلٌة عن مرشوع السلطات العمومّية وُصْنِع الرشعّية 
لَْتُه  )Public Authorities and Legitimacy Making(. وقد كّلَفْت بهذا املرشوِع وموَّ

ِوزارَُة الشؤون الخارجية بهولندا، من خالل منظمة علوم التنمّية العاملّية التي تتبع منظمة 
 WOTRO Science for Global Development of the( البحوث العلمّية الهولندّية

Netherlands Organisation for Scientific Research(. وأنِشَئ املرشوع بالتعاون مع 
 Knowledge Platform Security & Rule( مبادرة أمن منصة املعرفة وحكم القانون

of Law(، وهو جزٌء من جدول أعامل الوزارة يف االستثامر يف املعرفة واإلسهام يف رسم 
سياسات أكر اعتامداً عىل األدّلة. وكلُّ ما ورد يف املقالة من آراء ومعلومات هي مسؤولّية 
مؤلِّفيها. وَيْشُكُر املؤلِّفوَن لفرَنِسس ِغرلِنغ، وِجْمس ِشل، وإرِك كراَمك، من مبادرة إمَبكت 

)IMPACT Initiatives( ُحْسَن إسهامهم يف هذه املقالة.
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َعَمُل املفوضّية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني يف سان بيدرو سوال

افتتحـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 
مكتبـاً لهـا يف هـذه املدينـة يف آخـر سـنة 2016. ومل تـزْل منـذ 
افتتاحهـا املكتـَب ُتِعـنُي السـلطات البلدّيـة ِتقنّيـاً واملجتمعـات 
والنُّـزوح  التَّهجـري  لَوْقـِف  آلّيـاٍت  إنشـاِء  عـىل  أيضـاً  املحلّيـة 
ّدْعـِم  عـىل  املفوضيـة  عَمـل  مـن  جانـٌب  وذلـك  وللحاميـة، 
الشـامل  اإلقليمـي  اإلطـار  يف  بـِه  التزمـت  مـا  يف  هنـدوراس 
للحاميـة والحلـول )وهـو التطبيـق اإلقليمـّي لالتفـاق العاملـي 
بشـأن الالجئـني(.  ومـن هـذه اإلعانـة العَمـُل مـع السـلطات 
ُتـريِْس  وإسـرتاتيجّياٍت،  بحـٍث  مناهـج  َوْضـِع  عـىل  البلدّيـة 
التقـارب والتحـاور مـع املجتمعـات املحلّيـة واألحيـاء التي فيها 
خطـٌر شـديد. وقـد اشـتمل هـذا العمل عـىل التشـارك يف َوْضِع 

ُبُروتوكوالٍت وآلياٍت لتحليل 
الدخـول  وضـامِن  الخطـر 
وَوْضـعِ  بسـالم،  األحيـاء  يف 
املناهـج البحثّية التشـاركّية 
التشـاور،  يف  واسـتعاملها 
وَتْنفيـِذ الربامـج واملبادرات 
عـىل  امُلرتِكـَزِة  امُلجتمعّيـة 
وقـد  الحاميـة.  مبـادِئ 
َدَعـَم املكَتـُب امليـدايّن أيضاً 
السـلطات البلدّيـة يف َوْضِع 
النَّازحـني   ُ ُتَعـنيِّ آلّيـاٍت، 
داخليـاً أو املعرَّضـنَي لخطـر 
النُّزوح أو كليهـام، وُتِعيُنُهم 
مـا  خـالل  مـن  ُهُهـم،  وُتوجِّ
هـو قائٌم مـن برامـَج بلدّية 
مـام  وُيقَتَبـُس  وِخْدَمـات. 
تقـّدم مـن أعامٍل عـدٌد من 

فإلَْيَكهـا: الـدروس، 

إلنجـاح  الوقـت  إيجـاد 
ُيحَتـاُج  رضورة:  العمـل 
بالقليـل  ليـس  زمـنٍ  إىل 
مجتمـٍع  أحـوال  لدراسـة 

مـن املجتمعـات املحلّيـة، ومـدِّ أحبـال الثقـة والتفاهـم فيـه، 
الحامئّيـة. وميكـن يف حالـة  الخطـط  وَوْضـِع  الخطـر،  وتعيـني 
العنـف الحـرضّي أن يكـون الزمـن الذي ُيْحَتـاُج إليـه ضعفاً، أو 
حّتـى ضعفـني، بسـبب األخطـار األمنّيـة التـي ُتصاِحـُب حضوَر 
جامعـات اإلجـرام املنّظـم، وطبيعَة النُّـزوح غري الباديـة، وَجْعَل 
َفْهـَم  األحـوال  سـياق  معرَفـُة   ُ وُتيـرسِّ طبيعيـاً.  أمـراً  الُعْنـِف 

الكيفّيـِة التـي عليهـا تَقاُطـُع رضوب العنف امُلْفـِي إىل النُّزوح، 
واآلثـاِر املرئّيـة وغـري املرئّيـة التي ترتكها هذه الـرضوب يف الحّي 

أهلـِه. وعيَشـِة 

أفضل وسـيلٍة لَفْتِح السـبيل إىل الخدمات هي االسـتثامر الذي 
َيْنَفـُع امُلجتمـَع املَحـيلَّ كلَّـُه: إسـرتاتيجّيات إيَصـاِل الِخْدمـاِت 
ٌف  والِحفـاِظ عـىل حيِّـز العمـل اإلنسـايّن يف هـذه األحيـاء متوقِّ
إعدادهـا عـىل حسـب سـياق األحـوال. غـرَي أّن األعـامَل التـي 
َز توفـرَي الخدمـات األساسـّية لـكل النـاس يف  َتْقِصـُد إىل أْن ُتعـزِّ
بالتنميـة،  أو منطقـة مـا، وُتحِسـُن إىل املجتمـع املحـّي  حـيٍّ 
ـالٍت ال  ُ الوصـول إىل هـذه األحيـاز، ألّنهـا ُتـَرى غالبـاً تدخُّ ُتيـرسِّ
تتحّدى سـيطرة العصابات. ومن هذه األعامل، َتوِسـيُع الّسـبيِل 
أو َفتُحـُه إىل: الرعايـة الصحّيـة، والتعليم، والبنيـة التحتّية 
والتسـلية  املجتمعّيـة، 
والرياضـة، والتدريـب املهنـّي 
أْن  ذلـك:  مثـال  والتقنـّي. 
السـامية  املفوضيـة  ـذت  نفَّ
لشـؤون  املتحـدة  لألمـم 
الالجئـني والسـلطات البلدّيـة 
بينهـام  مشـرتكا  ـاًل  تدخُّ
اندمـاج  إرسـاِء  عـىل  للعمـل 
الشـباب وحاميتهم يف منطقٍة 
خـالل  مـن  الخطـر،  شـديدة 
فَقـوَّى  وفنّيـة،  ثقافيـة  ُورٍَش 
الِخْدمـات  وصـوَل  ذلـك 
ـعَ  ووسَّ املنطَقـِة  تلـك  إىل 
للتحّدَيـاِت  السـلطات  َفْهـَم 
عـىل  الواقعـة  واألخطـاِر 

الشـباب. 

الفاعلـة  الجهـات  ُمحالَفـُة 
امُلحاِيـدة محتاجـٌة إىل تعزيز: 
َد  مـن األهمّيـة مبـكاٍن أن ُتحدَّ
الجهـات الفاعلـة املجتمعّيـة، 
التـي ال  ُيتَعـاَوُن مـع  بحيـث 
والجامعـات  هـي  تتنافـس 
اإلجرامّيـة والعصابـات -ومـن هـذه الجهـات امُلناِفَسـة القـادة 
يف  واملتطّوعـون  املجتمعّيـة،  البنـى  تنميـة  وقـادة  الدينيُّـون، 
الخدمـات  إليصـاال  للتأسـيس  وذلـك  االجتامعّيـة-  الربامـج 
والحفـاظ عـىل إيصالهـا. إذ ُتِقيـُم الجهات الفاعلـة املفّضلة عىل 
غريهـا يف بعـض املجتمعـات املحلّيـة تحـاوراً بينهـا وبـني أعضاء 
العصابـات لرُيُسـوا االتفـاق عىل تيسـري إيصال الخدمـات، وعىل 

َشِهَدت هذه الّشابة الهندوراسية َقْتَل إحدى زميالتها. وألّنها َشِهَدت ذلك، ُأطِلَق عليها الرّصاُص أربع مّرات 

فأصابها وفقدت إحدى ساَقيها.
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تنفيـذ الربامـج التـي َتْنَفـُع امُلجتمـَع املحـّي كلَّـه. )ومـع ذلـك، 
فتحليـُل الخطـر بانتظـاٍم أمـر ال بـّد منـُه لُيتعـرََّف رسيعـاً كلُّ 
ٍ يف دينامّيـات العنـف ويف حـدود السـيطرة عـىل األرض  تغـريُّ

واملجتمـع يف هـذه املناطـق(.

ينبغـي ّدْعـُم الّشـباِك املحلّيـة ومـا يف املجتمـع املحـيّل مـن 
قـدرات: فبسـبب ِقّلـِة تأثري املؤّسسـات يف هـذه األحياء، وعدم 
كفايـة املعـّدات والخدمـات )بسـبب النمـّو السـكايّن الرسيـع 
وانعـدام التخطيـط(، والّريـِب، واملصاعب التـي تكتنف إيصال 
الفائـدة إيصـاالً آمنـاً، بسـبب كلِّ ذلـك، َيكـُرُ أن ُتوَصـَل بعـض 
الخدمـات يف هـذه األحيـاء مـن خـالل ُبَنـى املجتمـع املحـّي 
ومنّظـامت املجتمـع املـديّن. ومـن املهـم َدْعـُم هـذه الخدمات 
-التـي تشـمل املسـتوصفات الكنسـّية، وبرامـج دعـم املراكـز 
املجتمعّيـة املعنّيـة بالتعليم والشـباب، ودور الحضانة، وِشـَباك 
التواصـل النسـائّية- وَتْدِريـُب َمـن يقوم بها ليك يصـل إليها َمن 
يحتـاج إليهـا ِمـن النَّازحـني أو املعرّضـني لخطر النُّـزوح. وميكن 
ز أيضـاً إيصـال الخدمـات األساسـّية، وأن  لهـذا الّدعـم أن يعـزِّ
ُيْسـِهَم عـىل التدريـج يف إنشـاء بيئـٍة محيطـٍة ِحامئّيـة، بَتْمتـنِي 
ُ وُيحَمـى َمن هو يف  ـَباِك املجتمعّيـة التـي مـن خاللها ُيعـنيَّ الشِّ

ْعـِف مواِطُن. خطـٍر شـديٍد أو َمـن فيـه مـن الضَّ

ينبغـي مَتِْتـنُي األحبـال املمـدوَدِة إىل السـلطات البلدّيـة مـن 
إدمـاِج  َضـامُن  ُيسـاِعَد  أن  االجتامعّيـة: ميكـن  التنميـة  أجـل 
ـالت يف ُبَنـى املؤّسسـات املحلّيـة وأعاملهـا عـىل إطالـة  التدخُّ
عمـر االسـتدامة. فقـد بدأت املفوضية السـامية لألمـم املتحدة 
لشـؤون الالجئـني، وشيُكَهـا يف التنفيِذ، العمَل مـع املجتمعات 
م هذا  املحلّيـة عـىل التخطيـط للحاميـة املجتمعّيـة. ومـع تقـدُّ
العمـل يف طريقـِه، أصبحـت فواِئـُد َوْصـِل بعـض اإلجـراءات 
وتدريـب  املعـاش،  سـبل  )كتمهيـد  الخاّصـة  واإلسـرتاتيجّيات 
املـدارك  وتوسـيع  األطفـال،  رعايـة  دور  وتهيئـة  الشـباب، 
املجتمعّيـة، وقيـادة املجتمـع املحـّي، وتكـني املـرأة( بالعمـل 
الـذي تقـوم بـِه السـلطات البلدّيـة واضحـًة جلّيـًة. وكان مـن 
رَْصـِف األعـامل أْن عّززت شـأَن املؤّسسـات يف املجتمـع املحّي 
والتعـاوَن املجتمعـّي يف هـذه األحيـاء الشـديدة الخطـر، وأْن 
أبـرزت مسـؤولّيَة السـلطات البلدّيـة عـن معالَجـِة امُلشـكالِت 
الرّئيَسـة. ويف آخـر املطـاف، ُأدِمَجـْت بعـض هـذه املبـادرات 
رسـمياً يف الخطـة التنفيذّيـة السـنوّية التـي تّتخذها السـلطات 

البلدّيـة. 

العمـل اإلنسـاين وميـدان  التحـاور بـني ميـدان  ال غنـى عـن 
املجتمعـات  وأهـل  النَّازحـون  يشـرتك  حـني  اإلمنـايئ:  العمـل 
املحلّيـة يف ُوُقـوِع األخطـار التـي تهـّدد حياتهـم عليهـم وِضْيـِق 

مقاربـٍة  اّتخـاذ  الـرضورّي  فمـن  الخدمـات،  إىل  سـبيلهم 
ُمخّصصـٍة لـكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، تفسـح الطريق إلنشـاِء 
وحاجـات  املحـّدد،  املـكايّن  السـياق  تراعـي  اسـتجاباٍت 
السـّكان، والتنسـيق مـع الجهـات الفاعلة املحلّيـة األخرى، 
ومنهـا الجهـات الفاعلـة يف القطـاع الخـاص. فـال بـّد مـن 
املحلّيـة  الفاعلـة  الجهـات  َدْعـِم  أ(  بـني:  التـوازن  إقامـة 
االسـتجابات  وَتْنفيـِذ  الخدمـات، ب(  إيصـال  املشـاركة يف 
جــ(  ضعـٍف،  مواطـَن  النـاس  أكـر  حاميـة  يف  املركـوزة 
ـع  وُمعالَجـِة املشـكالت الِبْنيوّيـة املصاحَبـِة لتحّديات التوسُّ
االجتامعـّي  واالندمـاج  املسـاواة،  عـدم  ومنهـا  الحـرضّي، 
االقتصـادّي، والَوْصـم والتمييـز القامئان عىل املـكان األصّي 

أو السـنِّ أو الجنـس.

ويف سـنة 2018، أطلقـت سـان بيـدرو سـوال خطـًة بلدّيـًة 
عـن  بإطالقهـا  فعـرّبت  سـنًة،   25 مدتهـا  لإلمنـاء  عاّمـة 
الحـرضّي،  التخطيـط  تحسـني  الخطـة  طموحهـا. وفحـوى 
ـل،  والبنيـة التحتّيـة، وأنظمـة وسـائل النقـل العـام والتنقُّ
واسـتعامل التِّقانـة، وغـري ذلـك، حّتـى تبلـغ سـان بيـدرو 
سـوال غايتهـا القصـوى، وهي أن تصبـَح ‘مدينـًة ذكّية’. ويف 
هـذا التخطيـط اإلمنـايّئ فرصـة للجهـات الفاعلـة يف ميـدان 
ه،  العمـل اإلنسـايّن يك تعمـلَ يف زيـادة اإلندمـاج وَتْنـُرَ
وذلـك يف ما اعتيـَد إهامله من مناطـَق جغرافية وجامعاٍت 
، املـكايّن،  سـّكانّية. إذن فاالسـتثامر يف االندمـاج االجتامعـيّ
بيئـة  ويقـّوي  املدينـة،  إمنـاِء  عـىل  يسـاعد  االقتصـادي، 
الّذكـر، ولعّلـُه  املتقّدمـة  املناطـق  املجتمعّيـة يف  الحاميـة 

يسـاعد أيضـاً عـىل َوْقـِف النُّـزوح.

 ZAPATAHE@unhcr.org يوَلْنَدا َسباَتا 
رئيَسُة مكتٍب ميدايّن، َيْتبُع املفوضية السامية لألمم املتحدة 

 لشؤون الالجئني، يف سان بيدرو سوال، بهندوراس
 www.acnur.org/honduras

 InSight Crime )2015( ’Maras y pandillas en Honduras‘ .1 
www.insightcrime.org/images/PDFs/2015/MarasHonduras.pdf

 Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas .2
 Desplazadas por la Violencia )2015( ’Caracterización del desplazamiento

’interno en Honduras
bit.ly/CIPPD-Honduras-2015

 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Honduras )2018(  .3
 Informe Annual 2018

bit.ly/CONADEH-Informe-Anual-2018
 UNHCR )2016( Eligibility Guidelines for Assessing the International .4

 Protection Needs of Asylum-Seekers from Honduras
)إرشاَداُت األهلّية لتقويِم ما يحتاج إليِه طالبو اللجوء الهندوراسيُّون من حاَجاِت الحامَيِة 

 www.refworld.org/pdfid/579767434.pdf )الدوليّة

http://www.fmreview.org/ar/cities
mailto:ZAPATAHE@unhcr.org
http://www.acnur.org/honduras
http://www.insightcrime.org/images/PDFs/2015/MarasHonduras.pdf
https://bit.ly/CIPPD-Honduras-2015
https://bit.ly/CONADEH-Informe-Anual-2018
http://www.refworld.org/pdfid/579767434.pdf


58 نرشة الهجرة القرسية 63امُلُدُن والَبْلَدات58

www.fmreview.org/ar/cities2020 فرباير/شباط

دعوٌة إىل العمل الجاّد: حشد املوارد املحلّية يف إثيوبيا للّنازحني داخلياً يف الَحَض
إيڨان إْسُت كالبريا وِدلينا أبادي وَجزَهني َجرْبِميِدن

الحكومة  بها  استجابت  التي  املستويات  املتعّددة  الناجحة  االستجابة  من  ِعّدة  دروٍس  استخالص  ميكن 
املحلّية واملجتمع املحيّل ملَْقَدِم عدٍد كثري من النَّازحني داخلياً إىل أداما يف إثيوبيا.

املنطقــة  العرقــّي يف  النِّــزاع  فــرَّ مــن  يف ســنة 2018، 
الصومالّيــة بإثيوبيــا نحــٌو مــن 1340 أرسًة ُمســّجلًة وكثــرٌي 
مــن النَّازحــني داخليــاً غــري املســّجلني، ُمْلَتمســنَي الســالمة 
ــة يف  ــا، الواقع ــة أورومي ــة منطق ــي عاصم ــا، وه يف أدام
ــرٍت  ــا 100 كيلوم ــد عنه ــا، تبع ــس أباب ــّي أدي ــويّب شق جن
عــىل التقريــب. ووصــل الّنازحــون داخليــاً، الذيــن أكرهــم 
أورومّيــو الِعــرِق، إىل أدامــا يف خــالل ِعــّدة شــهوٍر. فــكان 
أْن  الُفَجــايّئ،  العظيــم  داخليــاً،  النَّازحــني  ــق  تدفُّ مــن 
ــم  ــِة الّدع ــىل َتْهيئ ــة ع ــدرة املدين ــىل ق ــَط شــديداً ع ضغ

ــرضورّي. ال

ــزال  ــا ي ــا م ــي بإثيوبي ــزوح الداخ ــمُّ يف النُّ ــا كان اله وملّ
أكــر  ُتضّيــُف  )التــي  الصومالّيــة  املنطقــة  يف  مركــوزاً 
النَّازحــني داخليــاً يف البلــد، وعددهــم ثالثــة ماليــني عــىل 
التقريــب(، أمكــن أن ُيســتَقى مــن اســتجابة أدامــا دروٌس 
النطــاق،  الواســعة  الدولّيــة  املعونــة  نفيســة. فلغياب 
أفضــت حملــٌة -مل يعلــم بهــا أكــر النــاس- ملعالجــة 
متعــددة  اســتجابة  إىل  داخليــاً،  النَّازحــني  حاجــات 
املســتويات مــن الجهــات الفاعلــة االّتحاديــة، واإلقليمّيــة، 
ــر  ــة. ويف آخ ــة الحرضّي ــة املحلّي ــات الفاعل ــًة الجه وخاص
ــِم  ــارَكْت يف َدْع ــة، ش ــة إدارة املدين ــلِّ رعاي ــر، ويف ظ األم
الحكومــة  دوائــر  كلُّ  واســتقرارهم  داخليــاً  النَّازحــني 
الرســمّية التــي عددهــا 28، ومئــات مــن الجهــات الفاعلــة 
ــُة ‘kebele’هــي  ــًة )والَكبيَل يف القطــاع الخــاص، و18 َكبيل
أصَغــُر الّتقســيامت اإلدارّيــة يف إثيوبيــا(، و243 إديــراً 
جــريان  مــن  مؤّلفــٌة  أهلّيــة  جمعّيــة   ’Idir‘ )واإلديــر 
أو عــاّمل يجمعــون بهــا املــاَل للطــوارئ(، وكثــرٍي مــن 
املنظــامت املحلّيــة غــري الحكوميــة واألفراد. ولقــد يكــون 
ــة،  ــويبٌّ بالكلّي ــٌد إثي ــو جه ــَم الّنظــري، فه ــال عدي هــذا املث
ــل يف  ــُح يف العم ــَذُل وينج ــّي، ُيب ــره مح ، يف أك ــيٌّ جامع
ــزوح الداخــّي، خــالل مــّدة قصــرية.  ــْدِر مــن النُّ هــذا الَق

دعوٌة إىل العمل الجاّد
يف  األمــر  أّوَل  داخليــاً  النَّازحــني  مــن  كثــرٌي  اســتقّر 
ــة، إذ  ــًة خاّص ــع مدرس ــٍع يتب ــة ويف ُمجّم ــاٍت َكبيلّي ُمجّمع
ــم  ــم أعانه ــه. ث ــون إلي ــر يذهب ــكاٌن آخ ــم م ــن له مل يك

أّول إعانــٍة املــارُّة املحليُّــون، مبعونــٍة عينّيــة، كالطعــام 
والــرشاب، واللُُّحــف، والُفــُرش، واملالبــس، والنقــود أيضــاً. 
ومــع أّن مســؤويل الَكبيَلــِة ســمحوا للّنازحــون داخليــاً 
ــآوي، ومل  ــون إىل امل ــر الّنازح ــات، افتق ــة يف ُمجّمع باإلقام

ُتَتــْح املراحيــض واملطابــخ إال لقليــٍل منهــم. 

ثــم مــا لبثــْت إدارة املدينــة والحكومــة اإلقليمّيــة أْن 
َدَعــَوا املجتمــَع بوســائط التواصــل االجتامعــّي وبالقنــوات 
التلفازّيــة إىل العمــل الجــاّد إلعانــة الّنازحــني، وأبَرزََتــا 
الحاجــة إىل بَنــاِء املســاكن، وإْشــهاِر صنــدوق طــوارئ 
كان إذ ذاك قــد ُأنِشــَئ. واســتعملَتا حينئــٍذ إســرتاتيجّيات 
مختلفــة لنــرش مــا ُدِعــَي إليــِه، ومنهــا َنــرْشُ تقريــٍر 
يومــّي يف حــاِل النَّازحــني داخليــاً واإلعــالن عــاّم يــأيت مــن 
ــت  ــّم بّث ــم. ث ــن َدْع ــاّص م ــاع الخ ــتثمريَن يف القط املس
رة، ومــاّم جــاَء فيهــا حــاُل  وســائُط اإلعــالم مشــاهَد مصــوَّ
ــاً  ــني داخلي ــال النَّازح ــاَلِت، واحتف ــاِس يف الَكبي ــِش الن َعْي
ــالمّية.  ــاد اإلس ــاً باألعي ــّي مع ــع املح ــن املجتم ــراٍد م وأف
التلفازّيــة  املحّطــة  َيِصــُف  إثيــويّب  صحــايّف  َث  وَحــدَّ
اإلقليمّيــة، واســمها أو يب اِن )OBN(، قــال: “إّنهــا كانــت 

ــاس”. ــؤالء الن ــوَت ه ص

اســتجابة القطاع الخاّص املحيّل
كان للقطــاع الخــاّص املحــّي، مــن الفنــادق إىل الــرشكات 
الصناعّيــة، شــأٌن عظيــم يف االســتجابة، وخصوصــاً إســهامه 
مــن  مســّجلة  ُأرَسٍة  لــكلِّ  املســاكن  بنــاء  يف  العريــض 
ُأرَسِ النَّازحــني داخليــاً. وقــد اســتجابت أكــر الجهــات 
الفاعلــة يف القطــاع الخــاّص للدعــوِة إىل املســاعدة التــي 
نرشتهــا وســائط اإلعــالم، عــىل أّن بعضهــا خاطبهــا رئيــُس 
بلدّيــة أدامــا شــخصّياً لتســتجيب. وَذَكَر َمــن اســُتطِلَع 
وممثــي  الرســمّية  الحكومّيــة  الدوائــر  مختلــف  ِمــن 
النَّازحــني داخليــا1ً أّن حــاَل هــذه الجهــات الفاعلــة يف 
القطــاع الخــاص، التــي خاطبهــا رئيــس البلدّيــة، مل َيْقتــِض 
ــها  ــي نفس ــون، فه ــد الع ــّد ي ــيك ت ــاع ل ــَض اإلقن إاّل بع
َشــِهَدت أزمــة التَّهجــري مبــاشًة. فتربّعــت هــذه الــرشكات 
الخاّصــة باألمــوال وبقضــاِء الحاجــات األساســية، كالطعــام 
ــمنت،  ــة، واإلس ــُقوف الُفوالذّي ــف، والسُّ ــرشاب واللُُّح وال
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ــاِء املســاكن. حتــى إّن  ــة، والرمــل، لبن ــان الحديدّي والقضب
ــّدة.  ــاَء مســاِكَن ِع ــْت بن ــرشكات َضِمن ــَض هــذه ال بع

فعــىل ســبيل املثــال، َبَنــت إحــدى الــرشكات الخاّصــة 
امُلْشــتغَلة برتكيــب الســّيارات 64 مســكناً قيمتهــا 3 ماليــني 
ونصــف املليــون ِبــرٍّ إثيــويّب )أي مــا َيْقــُرُب مــن 109 
ــكن.  ــا 100 َمْس ــٌة غريه ــْت شك ــيّك(، وَبَن آالِف دوالٍر أمري
وَشــَكْت بعــض هــذه الــرشكات أّن تربعهــا مل يكــْن ُمعَفــى 
مــن الرضائــب، وطالبــت مبَزيــِد إيضــاٍح مــن الحكومــة يف 
ــِم النَّازحــني داخليــاً، ولكــّن  شــأن األمــوال املَْجموعــِة لَدْع
ــة  ــرشات اإلعالمّي ــن الن ــت م ــرشكات انتفع ــَر أّن ال الظاه
ــرشكات  ــتعملت ال ــذا اس ــر، وهك ــن األم ــأت ع ــي نش الت
تربُّعهــا فجعلتــه إســرتاتيجّيًة تســويقّية. ويف آخــر املطــاف، 
ــان يف  ــالُم باملّج ــرشه اإلع ــاّم ين ــة ع ــة الناتج كان للمنافس

ــوال. ــِد األم ــم يف نجــاِح َحْش ــربُِّع شــأٌن عظي ــِة الت ُمقاَبل

ــني  ــٍل للّنازح ــرََص عم ــة ُف ــرشكات الخاّص ــُر ال ــْح أك ومل ُتِت
داخليــاً، وَذَكــر اللذيــن اســتطلعناُهم أّن ســبب ذلــك ِقّلــُة 
ــاالت،  ــن الح ــٍة م ــي حال ــايّف. فف ــاوُت الثق ــارة والتف امله
وّظفــت شكــٌة صناعّيــة 125 نــازٍح مــن النَّازحــني داخليــاً، 
ــّدة  ــن م ــط م ــداً فق ــهراً واح ــتمّر ش ــم اس ــّن توظيَفه ولك
النَّازحــني داخليــاً أرضبــوا عــن العمــل  تدريبهــم، ألّن 
إرضابــاً غــرَي قانــوينٍّ يف ُمجّمــِع الّتصنيــع مرّتــني يف أســبوٍع 

ــل.  ــرَي قلي ــال شــيئاً غ ــة مــن امل واحــد، فخــرست الرشك

اســتجابة املنّظامت املحلّية غري الحكومية 
ــني  ــدي النَّازح ــني ي ــة ب ــري الحكومي ــامت غ ــْت املنظ قّدم
ــاء  ــا يف النس ــزَت هّمه ــّية، وَرَك ــم األساس ــاً حاجاته داخلي
عــىل  تربُّعهــا  واشــتمل  خاصــًة.  واألطفــال  واألمهــات 
الُفــُرش، واملالبــس، وحليــب األطفــال وِحفاضهــم، وُمَعّدات 
املطبــخ. وقــد اشــرُتَِيْت بعــُض هــذه األشــياِء اّتباعــاً لقامئــٍة 
مــن الحكومــة املحلّيــة ُمقّيــٍد بهــا مــا يحتــاج إليــه، وُتــرُبَِّع 

ــراد. ــا عــىل حســب حاجــة األف ببعضه

ــة  ــري حكومي ــٌة غ ــت منّظم ــهور، أعان ــتة ش ــالل س ويف خ
واحــدٌة 200 أرسة، وَفْوقهــا 100 امــرأٍة، بإســهام قــدره 
ــرٍّ )أي زهــاَء 7800 دوالٍر أمريــيّك(. وأتاحــت  251 ألــف ِب
ــة  ــَة الصحّي ــِة الرعاي ــٌة بالصّح منظمــٌة غــري حكوميــة معنّي
للّنازحــني داخليــاً باملّجــان، ُمــّدَة ثالثــة أو أربعــة شــهور يف 
خــالل األزمــة، وَحَضَنــْت غريُهــا 12 طفــاًل َمْنبــوذاً، مثانَيــُة 
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــٌة يف الحضان ــْوَن وأربع ــوَم ُيتبنَّ ــم الي منه
ذكــرت بعــض املنّظــامت غــري الحكومية التــي اســتطلعناها 

ــَدي بعــض  ــة بــنَي َي عــدم وجــود وثائــق التســجيل والهوّي
، إذ نظــرْت فلــم  النَّازحــني داخليــاً، وقالــت إّن ذلــك تحــدٍّ
ــة وَمــن  ــة املجانّي ــْم َمــن منهــم دخــل الرعايــة الصحّي تعَل
مل يدخــل؟ وهــل األطفــال املنبــوذون ُمهّجــرون أصــاًل؟ وملـّـا 
مل يــزْل عــَدُد املحتاجــني يعلــو، عزمــت كثــرٌي مــن املنّظامت 
ــازٌح  ــه ن ــم أّن ــن يزع ــة كلِّ َم ــىل إعان ــة ع ــري الحكومي غ
داخــّي. وَعرََضــْت إحــدى املنّظــامت غــري الحكوميــة، 
واســمها ُنوِبــل أكشــن، ألســباِب ذلــك قائلــًة: “َغــرَُض 
هــذه املنّظمــة ُمَســاعدُة النــاس. وال َيســُعَنا التغاُفــُل عــن 

األزمــة. هــذا مــا نعتقــده.”

استجابة املجتمع املحيّل
ــِم  ــم يف َدْع ــأٌن عظي ــّي ش ــع املح ــن املجتم ــاٍس م كان لن
النَّازحــني داخليــاً أّوَل مــا َقِدُمــوا املدينــة. فتربّعــوا بالنقــود 
واملالبــس وغــري ذلــك مــن الّدعــم املــادّي، وتجّمعــوا أيضــاً 
ليطبخــوا  أيــاٍم  عــّدَة  مختلفــة  َكِبيــالٍت  مجّمعــاِت  يف 
اإلديــراِت  بعــض  داخلياً. وتدّخَلــت  للّنازحــني  الطعــاَم 
لَدعِمهــم.  أيضــاً  تقــّدم(  فيــام  اإلديــر  معنــى  )انظــر 
وتنتــرش هــذه املؤّسســات غــري الرســمّية -أي اإلديــرات- يف 
إثيوبيــا وُتِتيــُح حاميــًة اجتامعّيــة ِجدّيــة، ولكّنهــا ال تنَشــُأ 
عمومــاً إاّل بــني الّثقــاِت مــن جــريان وأفــراد أرس وأصدقــاء. 
وأجــرت أحدهــا ِسْلســلًة مــن التنظيــم املجتمعــّي، وَجْمــِع 
ــربَِّع بهــا، مــن مجتمعهــا املحــّي ومــا  املــال واملالبــس امُلت
حولهــا مــن مــدارس. فاإلديــرات واإلِكيبــات )واإلِكيــُب 
‘Equb’ جمعّيــٌة ُتشــّكلها جامعــٌة قليلــة مــن النــاس، 
ــي  ــا االّدخــاَر والّتســليف( الت ــون فيه غــري رســمّية، يتناوب
ــاً أنفســهم مســتمرٌّة يف االجتــامِع  شــّكلها الّنازحــون داخلي
بانتظــام وَدْعــِم بعضهــا بعضــاً، يف وقائــِع الــزواج والوفــاة. 
ــامع  ــرات إىل اجت ــد اإلدي ــو أح ــال، يدع ــبيل املث ــىل س وع
الّنازحــات لــرشب القهــوة كّل َيــْوِم أحــد، فأنشــأ االجتــامُع 
شــعوراً بالدعــم بــني النَّازحــات داخليــاً، يتكّلمــَن فيــه عــاّم 
ــّن مــن النَّازحــات  ــَن غريَُه ــه مــن مصاعــب، ويتعرّْف يجدن

ــاً. داخلي

الدروس واملدارك
ــدة  ــالٍة واح ــن رس ــم م ــاَمِس الّدع ــالُن الِت ــاُح إع ــدأ نج ب
واإلقليمّيــة  االّتحادّيــة  الحكومــة  أرســلتها  ‘تعاقبّيــة’ 
واملحلّيــة. وكانــت وســائط التواصــل االجتامعــي أداًة ذات 
ــات  ــف الجه ــا إىل مختل ــالة وإيصاله ــرْشِ الرس ــأٍن يف َن ش
الفاعلــة، واالتصــال مبــن يحتمــل أن يكونــوا مانحــني، 
ــون الذيــن يف الّشــتات. ويضاف إىل ذلــك،  وفيهــم اإلثيوبيُّ
النــرشات التلفازّيــة، ومــا ُنــرِشَ يف مجموعــاِت ِفْســُبك، 

http://www.fmreview.org/ar/cities


60 نرشة الهجرة القرسية 63امُلُدُن والَبْلَدات60

www.fmreview.org/ar/cities2020 فرباير/شباط

َز طلَب متويلك أَِقْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ

ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت َتْويٍل ناجحٍة إلعداد الربامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما ُأرِسَل إىل مجلس 

البحوث األورويّب، واالتحاد األورويّب، ومجلس البحوث النويجّي، ومؤّسسة ِولَكم ترست الخريّية(، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خرياً. 

يرغب املمّولوَن يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاٍق من القّراء ميكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل تأثري البحث. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

َع ِنطاُق  لعّلك ُتدِرٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، وذلك ليك ُيوسَّ

َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل أثره وانتشاره ووصولِه  ل من مرشوعك وتأثريُُه. إذ ميكننا أن نزوِّ َنرْشِ ما ُيَتحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk إىل حيث يحسن له أن يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

ــوة  ــِة الدع ــهم يف إذاع ــك أس ــرام، كّل ذل ــوب، وتلغ ويوتي
إىل الّدعــم بــني النــاس. فأشــَعَر هــذا الّنــرْشُ الواســُع 
ــزام  ــاَل االلت ــأّن ح ــاَر ب ــا األخب ــن يبّلغن ــرياً مّم ــاق كث النط
ــن  ــدٍد م ــوة إىل ع ــت الدع ــام إن وصل ــٌن، ف ــاَك حس هن
النــاس، ال يحــدث تغيــرُي الحــاِل إال ببلوغــه، أصبــَح الّدعــم 
رضبــاً مــن منــوذٍج ُيّتبــع، حّتــى اّتبعــه َمــن مل ُيدَعــا إليــِه 
ــدّي  ــّي والنق ــربُِّع العين ــّم يف الت ــز اله ــى رك ــاشًة. وَعَن مب
ــة ميكــن أن يكــون عــىل صــوٍر  أّن إســهاَم الجهــات الفاعل
مختلفــة، ومنهــا، اإلســهام املــايّل وغــري املــايّل، وإشاك 
ــُه  ــن داِفُع ــاُر وَم ــُه اإليث ــن داِفُع ــراد، وَم ــات واألف الجامع

منفعــٌة لنفســِه.  

وقــد ُجِمــَع مبلــغ مليــوِن دوالٍر أمريــيّك يف خــالل بضعــة 
شــهور فقــط، مــن غرِي َعــْوٍن دويّل. فعــاَد كثرٌي مــن النَّازحني 
الحكومــة  مبعونــِة  طوعــاً  املطــاف،  آخــر  يف  داخليــاً، 
املحلّيــة، غــري أّن االســتجابة املتعــددة املســتويات أفضــت 
ُمســّجلة  أرسة   1340 َســَكَنها  َمْســكٍن،   2000 بنــاِء  إىل 
ــازٍح  ــارٍص ن ــن 500 ق ــٌو م ــاً ونح ــن ُأرَسِ النَّازحــني داخلي م
ــىل  ــَل ع ــاّد ُعِم ــل الج ــوة إىل العم ــع أّن الدع ــاً. وم داخلّي
إنجاحهــا عــىل املســتوى اإلقليمــّي، مــن الواضــح أّن أقــوى 
اســتجابة كانــت االســتجابة املحلّيــة يف أدامــا، وذلــك مــن 
ــات  ــاء، والجه ــة واألحي ــة املدين ــه حكوم ــا فعلت ــالل م خ
الفاعلــة يف القطــاع الخــاص، والجمعّيــات املجتمعّيــة، 

ــراد. ــة، واألف ــري الحكومي ــة غ ــامت املحلّي واملنّظ

ــا:  ــدروس. فأّوله وُيســتَقى مــن االســتجابة أيضــاً بعــض ال
ُينِجــَح معالجــَة بعــض  أن  الرسيــَع ميكــن  الحشــَد  أّن 
الحاجــاِت الطويلــة األمــد، كاإلســكان، وحاجــات الطــوارئ 
كإتاحــة الطعــام فــوراً، ولكــْن يظهــر أّن هــذا الحشــَد 

ــف،  ــات، كالوظائ ــن الحاج ــك م ــري ذل ــرَي غ ــُب تيس ُيصعِّ
التــي تقتــي عالقــات مســتمرّة، ووجــود مهــاراٍت معّينــة. 
ــة  ــٌة تواصلّي ــك، مــن املمكــن أن ُتســتعَمل مقارب ومــع ذل
كالتــي اســُتعِمَلت يف اســتجابة أدامــا لَنــرْشِ َخــرَبِ املهــارات 
املوجــودة بــني النَّازحــني وإيصالــه إىل جمهــور النــاس 
الفــردي  التــربُّع  تصيــرَي  أّن  وثانيهــا:  وإقليمّيــاً.  محلّيــاً 
ــاً  ــذي يجــاوز مبلغ ــربُّع ال والتجــارّي رســمّياً، وال ســّيام الت
ــُد  ــد َيِزي ــب، ق ــن الرضائ ــه م ــق إعفائ ــن طري ــّدداً، ع مح
رغبــَة بعــِض الجهــات الفاعلــة يف التــربُّع. وآخرهــا: أّن 
تســجيَل كّل النَّازحــني داخليــاً عنــد قدومهــم امُلــُدَن ميكــن 
ــدد  ــاِت ع ــك بإثب ــم، وذل ــَة له ــاعدَة املتاح ــرسَِّ املس أن ُيي
ــّكانية،  ــم الس ــة تركيبته ــني معرف ــم، وتحس ــاَد منه ــن ع َم

ــد. ــم ومل يع ــي منه ــن بق ــاِت َم وحاج

إيڨان إْسُت كالبريا 
 evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 

فُة بحوٍث رئيسٌة، يف مركز دراسات الالجئني، بجامعة  موظَّ
 www.rsc.ox.ac.uk أكسفورد

delina.abadi@gmail.com ِدلينا أبادي

gezahegn82@gmail.com َجزَهني َجرْبِميِدن

ُمْستشارا بحوٍث يف أديس أبابا

1. هذا البحُث جزٌء من مرشوٍع يقوم به مركز دراسات الالجئني، عنوانه ‘االستجابات 
لهجرة من جّراِء األزمة يف إثيوبيا وأوغندا: بحُث َشأِْن الجهات الفاعلة املحلّية يف املدن 

لُه ِحُلف املدن الذي يتبع مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع، وَيُقوُد  الثانوّية’، ومُيوِّ
املرشوَع إيفان إْسُت كالبريا.

http://www.fmreview.org/ar/cities
mailto:evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk
http://www.rsc.ox.ac.uk
mailto:delina.abadi@gmail.com
mailto:gezahegn82@gmail.com


مقاالت عامة نرشة الهجرة القرسية 63

www.fmreview.org/ar/cities فرباير/شباط 2020

6161

امُلشارَكُة الّناجعُة بني املجتمع املديّن والحكومات يف املسائل الدائرة حول الَحْجز
غرانت ِمْتِشل

ال يزال َحْجُز املهاجرين يّتسع نطاقه يف العامل، فاستجاب املجتمع املديّن لذلك مبجموعة من إسرتاتيجّيات 
املنارصة حّتى يعالج مسائل الحقوق والهموم الحامئّية.

 11 هجـوم  بعـد  املهاجريـن  َحْجـِز  َجَيَشـاُن  ركـَد   مـا 
سـبتمرب/أيلول يف الواليـات املتحـدة األمريكّيـة، ويتزايد مذ 
ذاك اعتيـاُد الـدوِل َحْجـَز النـاس ألسـباب أمنّيـة. وَيكـُرُ أاّل 
توافـق ظـروف الَحْجـِز املعايـري الدولّيـة لحقـوق اإلنسـان، 
فأثـار االهتـامم بحقـوق املَْحُجوزيـَن وحاميتهـم مجموعـًة 
ومنهـا  الـدويّل،  املجتمـع  مـن  االسـتجابات  مـن  متنّوعـًة 
والتقـايض  النـاس،  لتوعيـة  والَحْشـُد  السـيايّس،  االحتجـاج 
اإلسـرتاتيجّي. ويف عـدد مـن السـياقات، أفضـت مقاربـات 
املنـارصة اإلبداعّيـة إىل إصـالح السياسـات، من خـالل أموٍر 
املجتمعّيـة  الحوكمـة  منـاذج  يف  الحكومـات  إشاُك  منهـا 
الجديـدة. وَتْسـرب هـذه املقالـة، اسـتناداً إىل عمـٍل ميـدايّن 
جـرى يف 16 دولـة بـني سـنة 2016 وسـنة 2018، الوسـائَل 
ُيِقيـَم  ّحتـى  املـدين  املجتمـع  يّتخذهـا  التـي  والطرائـَق 
َحْجـِز  لَحْظـِر  الحكومـات  وبـني  بينـه  البّنـاءَة  املشـاركَة 

تقييـده.1 أو  أو منعـه  املهاجريـنَ 

السياسـات  بدائـل  يف  الدولـة  مـع  املبـاش  العمـل  ويثـري 
واللوجسـتّية  األخالقّيـة  املعضـالت  مـن  مجموعـًة 
أّن  املـديّن.2 مثـال ذلـك  واإليديولوجّيـة يف وجـه املجتمـع 
الحاجـة  مـن  والقلـَق  املشـرتك،  العمـل  يف  الوضـوح  ِقّلـَة 
عنـد  نفـوراً  ُينِشـئاِن  القـرار،  اسـتقالل  عـىل  الحفـاظ  إىل 
بعـض الجامعـات يف املجتمـع املـديّن، ُيْبعُدهـا عـن العمـل 
ـَع نطـاق الّنظـر، ُلوِحَظـت املخاطـر  مـع الدولـة. وإن ُوسِّ
التواطـؤ أو  ر  حـول سـمعة املجتمـع املـديّن –ومنهـا تصـوُّ
فيهـا.  البحـث  اسـتمراَر  تقتـي  همـوٌم  وهـي  التسـوية– 
الواليـات  املـديّن يف  أثـاَر ممثلـو املجتمـع  أْن  مثـال ذلـك، 
املتحـدة األمريكّيـة همومهـم مـن أّنهـم قد ُيْسـتاملوَن عن 
غـري قصـٍد إىل إعانـة الحكومـة عـىل “تحقيـق نّيـة شـنيعٍة 
تعـارض تحقيـق هـدٍف مشـرتك”. فألقـى ذلـك الضـوَء عىل 
العمـل  االشـرتاك يف  تقديـر مخاطـر  اسـتمرار  إىل  الحاجـة 

املحتمـل.  باألثـر  ومقابلتهـا 

املشاركة فوائد 
وعـىل الرغـم مـن التحّديـات التي تكتنـف املشـاركة، اّتفق 
أهمّيـة  وأبـرزوا  فيهـا.3  فوائـد  املشـاركني عـىل وجـود  كل 
ولَبْحـِث  الناشـئة  للمسـائل  االنتبـاِه  للفـت  مجـاٍل  َفْسـِح 

األفـكار الجديـدة. واشـتمل ذلـك عنـد املجتمع املـديّن عىل 
رضورة إخضـاِع الحكومـات للمسـاءلة يف أثنـاء العمـل عىل 

معالجـة املسـائل النظامّيـة امُلهّمـة. 

الفوائـد  مـن  مجموعـًة  الحكومّيـون  املسـؤولون  وأدرج 
اسـتفادوها مـن هـذه املشـاركة، ومنهـا ِعلُمهـم باملسـائل 
الحكومـة  تكـن  مل  التـي  السياسـات  وبخيـارات  الناشـئة، 
)كالـرّد عـىل  املشـاركة  اختلفـت دوافـع  تعلمهـا. وإذ قـد 
واّتبـاع  التشـغيلّية،  التحّديـات  ومعالجـة  العـاّم،  الّنقـد 
املسـؤولنَي  بعـُض  َخـرِبَ  فقـد  الترشيعّيـة(،  املقتضيـات 
تحسـيناٍت يف الخدمـات واالسـتجابات السياسـّية، نجمـت 
الضغـط  ازديـاد  إىل  خصوصـاً  وأشـاروا  املشـاركة.  عـن 
الشـعبّي لتجنُّـب َحْجـِز النـاس املسـتضعفني، وأشـاروا أيضاً 

املجتمعّيـة.  بالبدائـل  سـابقاً  معرفتهـم  ِقّلـة  إىل 

وذكـر مسـؤولون حكوميُّون مـن ماليزيا واملكسـيك وزامبيا 
ـنن الحسـنة )إذ تقـع عليهـم  الحاجـَة إىل اإلرشـاد إىل السُّ
مسـؤوليات كثـرية وقد يكونـون معدومي املعرفـة العميقة 
التايوانّيـة فقـد ذكـرت  مبـا ُيحتـاُج إليـه(، وأّمـا الحكومـة 
حاجتهـا إىل أن ُتشـارَِكها املنظـاَمُت غـري الحكوميـة خربتهـا. 
إذ أفـى افتقـار عـدٍد مـن الـدول إىل معرفتهـا تعقيـدات 
إىل  بهـا  املهاجريـن  َحْجـِز  مـن  متـرّضرٌة  معّينـة  جامعـات 
طلـب اإلرشـاد مـن املنظـامت غـري الحكوميـة، ومـن هـذه 
َفْهـِم  يف  اإلرشـاَد  طلبـت  فقـد  املتحـدة،  اململكـة  الـدول 
عـىل  النـاس  قـدرة  يف  تؤّثـر  التـي  واملصاعـب  املعّوقـات 

إبعادهـم.  ملتطّلبـات  االمتثـال 

وقـد أنشـأ عـدد مـن الـدول محافـَل نظامّيـة لالجتامعـات 
مشـتملة عـىل املجتمـع املديّن. ومـن الجامعـات –كالتي يف 
ت هـذه االجتامعـات رمزّية، ومن  جنـوب أفريقيـا– مـا عدَّ
الجهـات )ومنهـا الحكومـة واملنظـامت غـري الحكوميـة يف 
تايـوان( مـا وصفـت املشـاركة بأّنهـا بّنـاءة لـكّل األطـراف 
الوقـت  ويف  السياسـات.  تطويـر  عـىل  أعانـت  وأنهـا 
نفسـه، أّقـرت الحكومـة السـويدّية بالخـربة املكتسـبة مـن 
اللجـوء،  سياسـات  يف  عملهـا  يف  املـديّن  املجتمـع  مشـاركة 
وأقـرّت بحاجتهـا إىل ذلـك، فأنشـأت الحكومـة السـويدّية 
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وبـني  بينهـام  تفاهـٌم  مذكرتـا  اليابانّيـة  والحكومـة 
إىل اإلصـالح. املـديّن، يف سـبيل سـعيهام  املجتمـع 

املشاركة معّوقات 
تعـّوق  معّوقـاٍت  والحكومـة  املـديّن  املجتمـع  حـّدد 
ـُل مـن هذه  إقامـة املشـاركة بينهـام وتؤّثـر يف مـا ُيتحصَّ
املشـاركة. ومـن هـذه املعّوقـات مـا اختلـَف أساسـاً من 
مثـل  مسـتعمل،  لغـوّي  وأسـلوب  ومقاربـات  مواقـف 
الخطـاب اإليديولوجـّي والخطـاب القائـم عـىل الحقوق 
الـذي يسـتعمله املجتمـع املـديّن، وهـو يعـارض خطـاب 

الحكومـة العمـّي الرمـزّي امُلنّمـق.

أّن  إىل  املـديّن  واملجتمـع  الحكومـة  مـن  كلُّ  وأشـار 
افرتاضاتهـام أّثـرت يف املشـاركة بينهـام، ومـن ذلك رؤية 
كلِّ طـرٍف الطـرَف اآلخـَر كيانـا واحـداً جامـداً، ال كيانـاً 
يضـمُّ رضوبـًا مـن األفـراد واآلراء. فـكان انعـدام الثقـة 
بينهـام،  للمشـاركة  معّوقـاً  الطرفـني  كال  عنـد  عمومـاً 
خطـٌر  املـديّن  املجتمـع  أّن  الحكومـات  بعـض  رأت  إذ 
محتمـٌل قـد ُيْفـِش معلومـاٍت خطـرة. وذكـرت منظمـٌة 
أّن  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  يف  حكومّيـة  غـري 
“الحكومـة محتاجـة إىل يشٍء من الراحـة أو الضغط ليك 
تجلـس إىل الطوالـة مـع املجتمـع املـديّن، إذ يغلـب عىل 
القلـق مـن تشـارك املعلومـات مـع جهـات  مسـؤوليها 

حكومّيـة”. غـري 

وقـد أخـرَب املجتمـع املـديّن بـأّن ِقّلـة اإلرادة السياسـّية يف 
املشـاركة هـي حائـٌل مل يـزل بعـُد موجـوٌد، إذ ترفـض بعض 
الـدول املشـاركَة أو إقامـة مشـاركٍة ‘انتقائّيـة’ تنتقـي فيهـا 
مـا تريـد أن ُتَشـارَك فيـه ومـا ال تريـد، مـع عـدٍد قليـل من 
ودخـَل  املـديّن.  املجتمـع  يف  املعروفـة  الفاعلـة  الجهـات 
بعُضهـا املشـاركَة مـن غـري اهتـامم، أي كأنهـا واجـٌب ال بـّد 
مـن قضائـه، فرفضـت الحكومـات نصيحـَة املجتمـع املـديّن 
مـن غـري النظـر فيهـا أو تفسـري رفضهـا. ويف نطـاٍق أوسـع، 
ذكـر املجتمـع املـديّن صعوبـَة إجـراٍء مناقشـات عقالنّيـة يف 
مسـائل السياسـات، وذلـك بسـبب املوقـف الدفاعـّي الذي 

اّتخذتـه بعـض الحكومـات.

وأّمـا الحكومـات، فقـد عّلقـت عـىل بعض منـارصي حقوق 
وعدوانّيـة،  معّوقـًة  مقاربـاٍت  اسـتعملوا  بأّنهـم  اإلنسـان 
أّن  املسـؤولون  وَذَكـَر  إليـه.  املقصـود  بخـالف  فأتـت 
املجتمـع املـديّن يتوّقـعُ مـن املشـاركة مـا هـو غـري واقعـّي، 
ومـن ذلـك َطـْرُح ‘قوائـم همـوم’ عليهـم مـن دون حلـول 
معالجـة  مـن  بـدالً  الفرديـة  الحـاالت  وإثـارة  مقرتحـة، 
املجتمـَع  املسـؤولنَي  بعـض  َنَقـَد  ثـّم  النظامّيـة.  املسـائل 
، وانعـدام ِحْنكتِه يف  املـديّن لرفضـه َبْحَث التغـريُّ التدريجـيّ
َوْضـِع إسـرتاتيجّيات املشـاركة، بحيـث ُتيِّـُز بـني الَقْصـِد إىل 
اإلصـالح الترشيعـيّ مـن خـالل السـلطة القضائّيـة ومجلس 
حـدود  يف  التنفيـذ  تحسـني  إىل  والَقْصـِد  وبـني  النـّواب، 

الراهنـة. والسياسـات  الترشيعـات 

طالبو لجوٍء محجوزون، سنة 2013.  
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مناذٌج من املشـاركة الّناجعة

مـن   %80 ذكـر  اختـالف،  مـن  تقـّدم  مـاّم  الرغـم  وعـىل 
امُلسـتطَلعنَي أّن املشـاركَة كانـت ‘ناجعـًة’ أو كانـت ‘ناجعًة 
جـّداً’ بإسـهامها يف تغيـري السياسـات. ومـام تحّصـل منهـا، 
التعديـالت الترشيعّيـة، وإصالح السياسـات، وإدخال مناذج 
برنامجّيـة جديـدة. وقـد اشـتمل هـذا اإلصـالح الترشيعـّي 
َحْجـِز  اسـتعامل  تحديـد  عـىل  وتركيـا  وتايـوان  مالطـا  يف 
املهاجريـن، ويف اإلكـوادور عـىل َحْظِر َحْجـر القارصين، ويف 
تايلنـد وزامبيـا واملكسـيك واململكـة املتحـدة عـىل َبْحـِث 
وتنفيـذ بدائـل مـن َحْجـِز املهاجريـن.  فـكان مـن ذلـك، 
أن ُعّينـت منـاذج مـن املشـاركة اإلبداعّيـة والناجعـة يف كلِّ 

األقاليـم، ودونـَك ُملّخَصهـا.

أشـاَر املجتمـع املـديّن، عنـد َوْضـِع إسـرتاتيجّيات املشـاركة، 
معالجتهـا  مـن  بـّد  ال  الَحْجـِز  حـوَل  مشـكالٍت  ثـالث  إىل 

وهـي:

السياسـّية  	 الدينامّيـات  بحـث  يف  السياسـّية:  املشـكلة 
النـاس  َحْجـِز  يف  الحكومّيـة  الدوافـع  ومنهـا  الراهنـة، 
ويف مشـاركة املجتمـع املـديّن، وجمـع املعلومـاٍت عـن 
أو  واإلفـراج  الَحْجـِز  صالحيـة  يف  السـلطة  طبقـات 

باإلصـالح.  القيـام  صالحيـة 

واملَيـل  	 العـاّم  الخطـاب  تقديـر  يف  العاّمـة:  املشـكلة 
بالرأي العام يف اسـتعامل الَحْجِز، وإنشـاء إسـرتاتيجّيات 
يف  الرئيسـة  الفاعلـة  الجهـات  مـع  ُمنّسـقة  ُمَنـارَصٍة 
ذات  التعاونّيـة  املقاربـات  وكانـت  املـديّن.  املجتمـع 
املسـاَرين ناجعـًة يف سـياقات معّينـة، فقـد َرَكزت بعض 
الجامعـات هّمهـا يف توسـيع املـدارك العاّمـة، وزيـادة 
الضغـط السـيايّس، وبعضهـا شـارك الدولـَة مبـاشًة يف 

الحلـول.  إيجـاد 

املشـكلة التِّْقنّيـة: يف النظـر يف مجموعـٍة مـن الخيارات  	
السياسـّية لعرضهـا عـىل الدولـة لُينَظـَر أّي االقرتاحـات 
قابلـة للتطبيـق يف ظـلِّ القوانـني والسياسـات الراهنـة، 
وأّيهـا يقتـي تعديـاًل ترشيعّيـاً وإسـرتاتيجّياٍت مختلفـة؟ 

باسـتعامل  املشـاركة  إسـرتاتيجّيات  تعزيـز  يف  ِزيـَد  أخـرياً، 
املجتمـع  خـربة  تنميـة  فأثبتـت  الوسـائل.  مـن  مجموعـة 
وصـول  زيـادة  يف  نجوعهـا  السياسـات  ميـدان  يف  املـديّن 
جامعـات املجتمـع املـديّن إىل صانعـي القـرار، ويف تقويـة 
كّل  أّن  عجـَب  وال  السياسـات.   تطويـر  يف  املشـاركة  أثـر 
ُيسـِهَم  َحّثـوا عـىل أن  أّنهـم  الحكومّيـني ذكـروا  املشـاركني 

امليـدان  ون خـرباء يف  ُيعـدُّ الذيـن  املـديّن  ممثلـو املجتمـع 
َرَكـَز  نفسـه،  الوقـت  ويف  فيـه.   اإلسـهام  عليـه  املحثـوث 
كلُّ امُلْسـتطلعنَي مـن املجتمـع املـديّن هّمهـم َرْكـزاً مفيـداً 
يف نجـوع البدائـل املجتمعّيـة، مـن حيـث اختصـار الكلفـة 
مشـاركة  عنـد  وِحْفظهـا،  الحقـوق  وَدْعـم  وااللتـزام، 

الحكومـة.  

املشـرتكة  األهـداف  وإقاَمـُة  املشـاركة  فوائـد  إْبـراُز  وكان 
وعالقـات العمـل عنـران أساسـّيان مـن عنـارص املشـاركة 
النظامّيـة  املحافـل  إنشـاِء  مـن  هـذا  وُلوِحـَظ  الناجعـة. 
باختصاصـاٍت واضحـة، مثـل الفريـق املشـرتك بـني الهيئـات 
منظمـة  قالـت  فقـد  ماليزيـا.  يف  األطفـال  بَحْجـِز  املعنـيّ 
غـري حكومّيـة تعمـل يف آسـيا: “ال يسـعنَّ املنظّمـة إال أن 
ُتقيـَم عالقـًة أوالً ... قبـل أْن تسـتطيع االنتقـاَل إىل املسـائل 
األصعـب أو األكـر تعقيـداً أو ّحتى قبل أن تضـع اقرتاحاتها 

املبـاشة بـني يـدي البحـث.”

وكانـت املقاربـات الواقعّيـة للمشـاركة ناجعًة أيضـاً، ومنها 
عـرض خيـارات التنفيـذ العملّيـة، وَنْظـِم األسـاليب اللغوّية 
املسـتعملة يف حقـوق اإلنسـان لضـامِن َفْهمهـا. وأسـهمت 
كَنـرْشِ  البّنـاءة،  التحسـني  وخيـارات  الّنقـِد  بـني  امُلَعادلـُة 
ُسـَنِن العمـل الحسـنة والحلـول، يف تغيري السياسـات، مثال 
ـُه بلجيـكا واليابـان إىل إنهاِء َحْجـِز األطفال. ومن  ذلـك توجُّ
الوسـائل األخـرى التـي ُأِفيـَد منهـا اقـرتاُح اختبـار البدائـل 
املجتمعّيـة الجديـدة، كإدارة الحـاالت.4 ووافـَق عـدٌد مـن 
الـدول عـىل تجريـب هـذه املبـادرات، ومـن ذلـك تجريبها 
يف إرسائيـلَ عـىل الناجـني مـن التعذيب، ويف املكسـيك عىل 
طالبـي اللجـوء مـن األطفـال. وقالـت منظمة غـري حكومّية 
مكسـيكّية يف هذا إّن: “أّوَل يشٍء هو تعيني املشـكلة بحيث 
ُيخـىَل السـبيل إليجـاد حلٍّ لهـا. فذلك يعينك عىل اكتسـاب 
الرشعّيـة والثقـة يف نظـر الحكومـة ألّنهـا تـرى أّنـك تحاول 

، ال أّنـك تحـاول َفْضحها.”  مسـاعدتها عـىل إيجـاد حـلٍّ

تحديـد  كيفّيـة  يف  التواصـل  إلسـرتاتيجّيات  كان  أخـرياً، 
املسـائل شـأٌن عظيـم. فألقـت كثـرٌي مـن جامعـات املجتمع 
املـديّن الضـوَء عـىل أهمّيـة األسـاليب اللغوّيـة التـي قّللـت 
يف  التقـارب  تحقيـق  إىل  بهـا  وُسـِعَي  الدفاعـّي،  املوقـف 
آسـيا  يف  حكوميـة  غـري  منظمـة  ذكـرت  فقـد  املصلحـة. 
أهمّيـَة “اسـتعامل األسـاليب اللغوّيـة التـي تريح مسـؤويل 
يف  مشـاركتك  ميكنهـم  أّنهـم  قلبهـم  يف  وتوقـع  الحكومـة 
الحديـث ... مـن غـري أن ُيظـّن يف كّل كلمـة مـن كلامتهـم 
الظنـون أو أن ُيَبالـَغ يف فحصهـا أو أن ُيوَقُعـوا يف حـرج.”
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ُروُح إعالِن قرطاجنة؟ َتْطبيُق تعريِف الالجئنَي امُلوّسِع عىل الفنزويلّيني يف أمريكا 

الالتينية
َسِسيل بلون وإزاِبل ِبْرغانزا وُلويسا ِفِلني فراير

َع لالجئني يف ُأُطر اللجوء الوطنية فيها، وعىل  أدرجت دول أمريكا الالتينية عموماً ‘تعريَف قرطاجنة’ املوسَّ
الرغم من ذلك، يجب عىل هذه الدول مزْيُد فعٍل لتطبيق هذا التعريف -وما ينشأ عنه من حاميٍة- عىل 

رين الفنزويلّيني. املهجَّ

ت األَزْمة السياسّية واالقتصادّية واإلنسانّية يف فنزويال إىل حالٍة  أدَّ
ُتضّيُف  إذ  هذه.  أيامنا  يف  نطاقاً  التَّهجري  حاالت  أوسع  من  هي 
أعشار  وسبعة  ماليني  ثالثة  من  نحواً  والكاريبي  الالتينية  أمريكا 

املليون إنساٍن )3.7( من أصل أربعة ماليني ونصف مليون إنساٍن 
الفنزويلّيني  عدد  أن  ر  وُيقدَّ عام 2015،  منذ  فنزويال  تركوا   )4.5(

رين يف العامل عاَم 2020 قد يبلغ 8 ماليني أو يزيدون.1   املهجَّ

فرص املشـاركة والتحّديات الواقعة عليها

بعـض  يف  أجـدت  املشـاركة  إسـرتاتيجّيات  أّن  صحيـٌح 
السـياقات، ولكـْن مل تكـن كلُّ الوسـائِل التـي فيهـا ناجعـًة، 
أفضـت  مـا  وكثـرياً  إليـه.  املقصـود  بخـالف  بعضهـا  وأىت 
يف  الوقـوِع  إىل  العدوانّيـة  أو  الّنقـد  الشـديدة  املقاربـات 
مـأزٍق أو إىل إنهـاِء املشـاركة. مثـال ذلـك، أّن يف إرسائيـل 
وماليزيـا، كان املسـؤولون غـري مسـتجيبني لألمثلـة الدوليـة 
وها غري موافقٍة سـياَقهم الوطنـّي. وأّما يف مقدونيا  التـي عدُّ
الشـاملّية، جـاءت محاولـة تبديـد املوقف الدفاعـّي بعكس 
إّن  قائلـنَي  إليهـا حـني رّصح مسـؤولون  املقصـود  النتيجـة 
اإلصـالح غـري رضورّي، ألّن ُسـَنَنُهم الوطنّيـة التـي يّتبعونهـا 
يف الَحْجـِز قوبلـت بالتـي ُتّتَبـُع يف البـالد املجـاورة فكانـت 
أفضـل منهـا.  وُذِكـَر أيضاً أّن املشـاركة أفضـت إىل مجموعة 

مـن االلتزامـات اإلصالحّيـة، ولكـن مل ُينّفـذ إال بعضهـا. 

أزمنـة  يف  واسـتدامًة  نجوعـاً  أقـلُّ  املشـاركة  أّن  ظهـر  ثـّم 
التغيـري السـيايّس التـي تتمّيز بزيـادة السياسـات امُلحاِفَظة، 
غـري  املهاجريـن  َمقـَدُم  فيهـا  يزيـد  التـي  األوقـات  يف  أو 
النظامّيـني. ففـي هـذه السـياقات، َظَهـَر أّن املشـاركة أكـر 
نجوعـاً إْن هـي ُوِصَلـت بالحـراك االجتامعـّي، كالـذي وقـع 
يف سـنة 2019 –بعـد االحتجـاج العـاّم الوطنـّي والـدويّل–

الواليـات  حـدود  عنـد  األرَُسِ  َفْصـِل  سياسـات  إبطـاِل  مـن 
األمريكيـة.  املتحـدة 

ومهـام يكـن مـن يشٍء، فـإْن ُأِريـَد إصـالح ترشيـع الَحْجـِز 
ّ وسياسـاِته وُسـَنِنه املّتبعـة، فـال بـّد للمجتمـع املـديّن  امُلـرضِ
وَدْعـم  الحكومـة  مشـاركة  يف  هّمـه  َرْكـَز  يزيـد  أن  مـن 

ـَق املبـادرات، وأن يكـون  هـذه املشـاركة. وينبغـي أن ُتنسَّ
تنسـيقها جـزءاً مـن إسـرتاتيجّيات ُمَنـارصٍة تعاونّيـٍة طويلـِة 
وَتْسـتعِمُل  والخـاّص،  العـاّم  املجـال  إىل  َتْقِصـُد  األمـد، 
الحلـول،  إيجـاد  عـىل  قامئـة  واقعّيـة،  إبداعّيـة،  مقاربـات 
لَدْعـِم حقـوق الالجئـني وطالبـي اللجـوِء وعدميي الجنسـية 
فصدقـت  الرسـمّية.  للوثائـق  الحاملـني  غـري  واملهاجريـن 
منظمـة مكسـيكّية غـري حكومّيـة حـني قالت إّن: “مشـاركَة 
الحكومـة هـي إحدى إسـرتاتيجّيات التغيري. وَقْصـُد ُمَنارصة 
الحقـوق، يف آخـر األمـر، هـو تغيـري طريقة تفكـري الناس يف 

املجتمـع، ال يف الحكومـة فقـط.”

gmitchell@free-to-live.org غرانت ِمْتِشل  
 ُمرّشٌح لَنْيِل درجة الدكتوراه، بجامعة سِونرُبن 

www.swinburne.edu.au/research/urban-
transitions/

1. ُجِمَعت معطياته يف: أسرتاليا، وهونغ كونغ، وإرسائيل، واليابان، ومقدونيا، ومالوي، 
وماليزيا، واملكسيك، والفلّبني، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويرسا، وتايوان، واململكة 

املّتحدة، والواليات املّتحدة األمريكّية، وزامبيا.
2. يشري مصطلح املجتمع املديّن يف هذا البحث إىل الجهات الفاعلة غري الحكومّية 

التي تعمل عىل التأثري يف السياسات واألعامل وُسَنِن العمل امُلّتبعة، ومن هذه الجهات 
املنظامت غري الحكومية، واملنظامت املجتمعّية، ومنظامت حقوق اإلنسان، والجامعات 

الدينّية، ومراكز البحوث، واألكادمييُّون، وجامعات املنارصة، ومزوِّدو الخدمات االجتامعّية.
اسُتطِلَع 22 مشاركاً، وفيهم 12 ممّثاًل من ممثي املجتمع املديّن، وسبعة مسؤولنَي   .3

حكومّينَي، وثالثة ممثلني من ممثي لجنة حقوق اإلنسان واألمم املّتحدة. وأُِخَذت 
مالحظات املشاركني من اجتامعات ثالثّية وحكومّية يف 10 دول.

 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.
)البدائل موجودة: دليل َمْنِع الَحْجِز الذي ال رضورَة إليه(

 bit.ly/IDC-Alternatives-2015
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ُتضّيفهم  الذين  الفنزويلّيني  عدد  رسمّياً  بلغ   ،2020 عام  أوائل  ويف 
كولومبيا مليوناً وثالثة أخامس املليون وثالثة أعشار الُعرْش )1.63(، 
ويف بريو 864 ألفاً، ويف اإلكوادور 385 ألفاً، ويف شيي 372 ألفاً. ويف 
العامل كّله، بلغ طالبوا اللجوء الفنزويلّيون 770 ألفاً إال قلياًل.2 وأعظم 
أعداد الطلب وردت عىل بريو )إذ يف أوَّل شهر يناير/كانون الثاين من 
عام 2020 بلغ عدد ما ورد عليها من طلباٍت 395 ألَف طلٍب غري 
مبتوٍت فيه(، ثم عىل الربازيل )فبلغ يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين من 
عام 2019 ما ورد عليها من طلباٍت 130 ألَف طلٍب غري مبتوٍت فيه(، 
بكثري  أقّل  أّنها  إال  طلبات  املنطقة  يف  البالد  من  وورد عىل غريهام 
من هذه األعداد.3 عىل أنه إن ِقْيَس عدد طلبات اللجوء الكيُّ إىل 
ُ هذا -بعض  َقْدر املهّجرين الفنزويلّيني، ظهر أّن عددها يسري. وُيفرسَّ
الّتفسرِي- بربامج مخصوصة اسمها برامج اإلقامة، ُتِتيحها للفنزويلّيني 
ُة بالد، أّولها كولومبيا، حيث مل مْيِض شهر أكتوبر/ترشين األول من  ِعدَّ
عام 2019 إال وقد نّظمت ُمَقاَم 640 ألف فنزويّي عندها. وُتسِهُم 
عوامل أخرى يف ِقّلة عدد طلبات اللجوء بالقياس إىل غريها، ومنها 
أْن ليس لكثرٍي من الفنزويلّيني معرفة بتعريفات الالجئني اإلقليمّية، 
لهم -وهو عاقبٌة ممكنة ملَْن ُيطَلق  أو أنهم يكرهون تقييد حرّية تنقُّ
يف  أقاربهم  زيارة  عن  ينقطعوا  ال  ليك  اللجوء-  طالب  صفة  عليه 
حّتى  باّطراد،  الفنزويلّيني  لجوء  طلبات  زادت  ذلك،  ومع  فنزويال.  
عام 2015. هذا  منذ  عام  كلِّ  مّراٍت يف  ثالث  عاملياً  تتضاعف  تكاد 
من وجٍه، ومن وجه آخر، ما تزال معّدالت االعرتاف بالالجئني جّد 
هابطة؛ فبني عام 2014 وعام 2018، كان عدد الطلبات التي قبلتها 
فقط، وعّلقت 227  والتي رفضتها 739 طلباً  فقط،  بريو 629 طلباً 
ألَف طلب و325 طلباً يف آخر عام 2018. 4 وقبلت املكسيك إذ ذاك 
4 آالف طلٍب و415 طلباً من أصل 10 آالف طلٍب و845 طلباً، وأما 
كولومبيا فقبلت 79 طلباً فقط، وأما الربازيل فلم تقبل إال 22 طلباً. 
عىل أّن من عالمات األمل أّن الربازيل قبلت أكر من 37 ألَف طلٍب 
فنزويّي بني شهر ديسمرب/كانون األول عام 2019 وشهر يناير/كانون 

الثاين عام 2020، فطّبقت إذاً تعريف قرطاجنة.

أمريكا  يف  الفنزويلّية  اللجوء  طلبات  يف  مّطردًة  الزيادة  كانت  وملّا 
الالتينية –التي بلغت مبلغاً عظياًم يف بعض البالد َكِبريو والربازيل– 
كان  املنطقة،  دول  يف  بها  االعرتاف  معّدالت  يف  عاّماً  الهبوط  وكان 
من املهّم إنعام النظر ملعرفة اإلجابة عن السؤال اآليت: هل ينطبق 
تهجري  حالة  عىل  قرطاجنة  إعالن  يف  امُلوّسع  الالجئني  تعريف 
أوائل  امتحاٌن من  الفنزويلّية هي  األزمة  أّن  الفنزويلّيني؟ فمن هنا 
تعريف  تطبيق  عىل  تجري  التي  األهمّية  الشديدة  االمتحانات 

ع يف املنطقة. الالجئني امُلوسَّ

قرطاجنة واللوائح الوطنّية
الدول  لسان  عىل  فيه  وجاء   ،1984 عام  يف  قرطاجنة  إعالن  اعُتِمَد 
يوىص  الذي  مفهومه  أو  الالجئ  “تعريف  أن:  حينئٍذ  املعتمدة 

باستعامله يف املنطقة، يشتمل فيام يشتمل عليه -إضافًة إىل احتواءه 
عىل عنارص اّتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967- عىل الالجئني 
الذين فّروا من بلدهم ألن حياتهم أو سالمتهم أو حرّيتهم ُمهّددٌة 
بالُعْنف املعّمم، أو العدوان األجنبي، أو النزاع الداخّي، أو االنتهاك 
ُتشّوش  التي  الظروف  من  ذلك  غري  أو  اإلنسان،  لحقوق  الجسيم 

الّنظام العاّم تشويشاً شديداً”.5

تعريف  ُيلِغي  فال  ملزم،  غري  إقليمّي  صكٌّ  قرطاجنة  وإعالن 
ع  صفة الالجئ امُلْصطلح عليه وال يحّل محّله، إمنا ُيتّممُه فُيوسِّ
أو  ببالدهم  مرتبطة  ُأُسساً  ُأُسِسها  إىل  ُمِضيفاً  األفراد  حامية 
رؤيٍة  من  امُلوّسع  التعريف  هذا  فينطلق  األصلّية.  مبناطقهم 
جمعّية ُتحّلُل حال البلد األصّي، وأما التعريف امُلْصطلح عليه 
فريكز هّمه يف تحليل كلِّ حالة من حاالت االضطهاد الفردي 

عىل ِحَدتها.

وعىل الرغم من أّن اإلعالن غري ملزم، أدرجت أكر بالد أمريكا 
الدومينيكّية،  والجمهورية  وَبَنام،  كوبا،  عدا  )ما  الالتينية 
التعريف  من  كالًّ  وفنزويال(  وتوباغو،  ترينيداد  وجمهورية 
امُلوّسع  والتعريف   1951 عام  اتفاقية  يف  عليه  املصطلح 
بعض  ُمعّدالً  وإّما  منقوص  غري  تاّماً  )إّما  قرطاجنة  إعالن  يف 
التعديل( أدرجتهام معاً يف ُأُطر اللجوء عندها. وهذا اإلدراج 
الداِخَل  التعريَف  هذا  حّولت  الدول  أّن  عىل  ضمنّي  دليٌل 
تحت ‘قانوٍن غري ُملزِم’ إىل مفهوٍم ُملزِم. فحدا ذلك املفوضيَة 
أمريكا  وصف  عىل  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
يف  الالجئني  حامية  عرش  عىل  الجديدة  باملستقرّة  الالتينية 
العامل، حتى إنها فاقت أوروبا يف كونها منوذجاً لترشيع خاّص 
ر  بالالجئني، عىل ُحقوِق اإلنساِن قائٌم )وإن كان ذلك قبل تفجُّ

أزمة التَّهجري الفنزويلّية(.6

وقد أّكدت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
ينبغي  أّنه   ،2019 مايو/أيار  يف  أصدرتها  توجيهية  مذكرة  يف 
تطبيق التعريف امُلوّسع عىل ُجلِّ طالبي اللجوء الفنزويّليني.7 
الجسيم  “واالنتهاك  املعّمم”،  “العنف  تفسري  أن  ُيزَعُم  وقد 
وهذا  مختلٌف،  العاّم”  الّنظام  “وتشويش  اإلنسان”،  لحقوق 
من ثّم يعّوق االعرتاف بتطبيق التعريف امُلْنطلق من قاعدة 
عمل قرطاجنة. عىل أّن األمم املتحدة وغريها من املنظاّمت 
العاّم،  الّنظام  تهديد  من  فنزويال،  يف  تقع  بحاالٍت  نّددت 
املثال،  سبيل  فعىل  اإلنسان.  حقوق  وانتهاك  العاّم،  والعنف 
السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  عن  صادر  تقريٍر  يف  جاء 
لحقوق اإلنسان يف يوليو/توز 2018، أّن يف فنزويال انتهاكات 
والحصول  القضاء،  إىل  واالحتكام  الصحّية،  الرعاية  يف  للحّق 
في،  التعسُّ واالعتقال  والتعبري،  الرأي  وحرّية  الغذاء،  عىل 
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التجّمع  حرّية  وانتهاك  القرسي،  واالختفاء  والتعذيب، 
ولجنة  األمريكية  الدول  منظمة  وأصدرت  أيضاً.8  السلمّي 
الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، بني عاَمي 2013 و2019، 
واالجتامعّية  السياسّية  فنزويال  أوضاع  يف  بالغاً   60 من  أكَر 
واإلنسانّية، وأشارتا يف عّدٍة من تلك البالغات، إىل انتهاكات 
يف حقوق اإلنسان خطرية. ومثُل ذلك، أّن دول املنطقة نفسها 
نّددت بحاِل فنزويال، من خالل إعالن فريق لِيام أو َنْحِوه. 
تطبيق  يف  بلٌد  مَيِْض  مل  السيايّس،  التريح  من  الرغم  وعىل 
التعريف امُلوّسع عىل طالبي اللجوء الفنزويلّيي الجنسّية، إاّل 
الثاين 2019، أعلنت  املكسيك والربازيل. ويف نوفمرب/ترشين 
كولومبيا أنَّها تنظر يف تطبيق التعريف، غري أنها أنفذت بدالً 
منه يف يناير/كانون الثاين 2020 تدابري جديدة لتنظيم شؤون 

الهجرة. 

العوامل املؤّثرة
الذي بني  التناقض  نقرتح هاهنا ثالثة أسباب مؤّثرة يف هذا 
تنديٍد بانتهاك حقوق اإلنسان يف فنزويال وبني عدم اعرتاٍف 
بالالجئني َوْفَق إعالن قرطاجنة. األول: أّن يف الخربة والقدرة 
يف  والالجئني  املهاجرين  قبول  فخربة  عريضاً.  نقصاً  التقنّية 
إّما  الفنزويلّيني، هي  للمهاجرين  تضييفها  يف  الرئيسة  البالد 
قليلة أو ليس منها يف هذه البالد يشء. ومع أّن يف قوانينها 
قواننَي ُقّنَنت إحساناً إىل طالبي اللجوء واملهاجرين، مل ُتضطّر 

قّط إىل تطبيقها عىل عدٍد عظيم من الناس.

والثاين: أّن تطبيق تعريف الالجئني يف إعالن قرطاجنة يعني 
الحالة  يف  سّيام  وال  الجئنَي،  الناس  من  جّم  بعدٍد  االعرتاَف 
البرُيِوّية، وفْتَح باب الحامية االجتامعية لهم عىل مراعيه، 
الُكْلفة  تكون  أن  املحتَمل  ومن  الصحّية.  الرعاية  ذلك  ومن 
املالّية لتطبيقه يف بالٍد سوق العمل فيها غري رسمّية يف األكر، 

ونظام الرعاية االجتامعية فيها ُمَتداٍع، ُكْلفًة غالَية.

والثالث: ُمرْتبٌط بالسبب السابق، وهو الخشية من أن تكون 
الفنزويلّيني،  من  قطُّ  كان  ما  ألكر  مدعاًة  الجذب’  ‘عوامل 
فيزداد الثقل عىل الخدماِت العاّمة امُلثَقلُة أصاًل، وأيضاً يزداُد 
رَُهاُب األجانِب9، ورمّبا ُمّكَنت القوى السياسّية املتطرّفة ماّم 

ُتريد. 

فإذا ُنِظَر يف هذه الهموم املحلّية، ُوِجَد أّن اّتخاَذ دول أمريكا 
عىل  قرطاجنة  تعريف  تطبيق  يف  مشرتكاً  قــراراً  الالتينية، 
الفنزويلّيني، تطبيقاً ظاهراً، لَُيعّزُز حامية الالجئني يف املنطقة 
كثرياً. وإذا مل تربح البالد تعرتض عىل تطبيق التعريف، فهي 
روح  وبانتزاع  بل  فقط،،  الداخّي  قانونها  بإيهان  تجازف  ال 

طريق  يف  م  التقدُّ من  السنني  عرشات  وبإذهاب  قرطاجنة، 
الحامية هباًء.

 cblouin@pucp.edu.pe َسِسيل بلون 
باحثٌة، يف معهد الّدميقراطية وحقوق اإلنسان، وبروفيسورٌة يف 

 كلّية القانون، بالجامعة الباباوّية الكاُثوليكّية يف بريو 
 )Pontificia Universidad Católica del Perú( 

 http://idehpucp.pucp.edu.pe 

isabel.berganza@uarm.pe إزاِبل ِبْرغانزا 
نائَبُة رئيِس جامعٍة يف الشؤون األكادميّية، بجامعة أنطونيو 

 رويزدي مونتويا، يف بريو 
 )Universidad Antonio Ruiz de Montoya(

 www.uarm.edu.pe 

lf.freierd@up.edu.pe ُلويسا ِفِلني فراير 
باحثٌة وبروفيسورٌة، يف القسم األكادميي للعلوم االجتامعّية 

والسياسّية، بجامعة ِدل باِسِفكو، يف مدينة ليام يف بريو 
 )Universidad del Pacífico( www.up.edu.pe
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 www.rethinkingrefuge.org

أطلَق مركز دراسات الالجئني منّصًة تحت اسم إعادة التفكري بالالجئني يف سنة 2019، فجعل بها فسحًة للمناقشة الدائرة 
نن املّتبعة يف العمل عىل شؤونهم، والدراسات  حول البحوث يف عدد من املواضيع التي لها صلة بسياسات الالجئني، والسُّ
الدائرة حولهم. وُيْسِهُم كثرٌي مؤّلفي املقاالت القصرية املنشورة إىل يومنا هذا يف إدارة املناقشة حول ما هو رضوريٌّ إصالحه يف نظام 
الالجئني العاملّي، وُيْلِقي غريهم الضوَء عىل النظرّيات واملواضيع التي مل ُتدرَس بَقْدٍر تحصل معه الكفاية، ويعيدون النظر لريوا كيف 
ص دراسات الالجئني يف مسائل التَّهجري املعارص. وصحيٌح أّننا ال نطلب عموماً إال مقاالٍت، ولكْن إن رأيت أّن بحثك ُيناِسُب  يسهم تخصُّ
غرض املنّصة، نرجو أن َتْستأِنَس باملِنّصة وبأسلوب كتابة املقاالت املنشورة فيها، ثم أن تّتصل بإيڨان إيستون-كاالبريا، وهي محررٌة يف 

evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk منّصة إعادة التفكري بالالجئني، من طريق

الزمالء الزائرون يف مركز دراسات الالجئني

الدكتوراه،  درجــة  ب  طــالّ من  القرسية  الهجرة  وجــوه  يف  يبحث  ملن  مفتوٌح  الالجئني  دراســات  مركز  يف  الزائرين  الزمالء  باب 
برنامٍج  إجراُء  منه  وُيتَوّقُع  أكادميّية،  اّتصاٍل  جهة  زميٍل  لكلِّ   ُ وُيعنيَّ املحرتفني.  واألكادميّيني  الدكتوراه،  درجة  بعد  ما  يف  والباحثني 
ينظر  أن  نرجو  سابقني،  زمالء  به  َشِهَد  ما  عىل  واالّطالَع  التفاصيل،  من  مزيداً  شاَء  ومن  بنفسه.  ُيديرُهام  بحٍث  أو  دراسٍة  يف   ٍ  معنيَّ

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

سلسلة ُخالَصة البحوث

تعرض هذه السلسلة خالصَة البحوث بَنَسٍق َيرِسِ املنال. 
وآخر مواضيع السلسلة هي:

االفرتاضات  َسرْب   • اللجوء  زبدائل  الالجئ  صفة  تجنُّب 
وراَء العودة ‘الطوعّية’ من شاميل أفريقيا • هجرة البقاء 
الفنزويلّية من حيث هي فرصة تنمية • منوذج االعتامد 
امُلَعاُد  السوريُّون  الالجئون   • أوغندا  يف  النفس  عىل 
توطينهم يف أكسفورد • طاقة الالجئني • الالجئون ُمَوفِّرو 
حامية وإعانة • رَْفُع ‘تهريب املعونة اإلنسانّية’ من قامئة 

الجرائم

 www.rsc.ox.ac.uk/publications َتِجُد السلسَة يف

.www.rsc.ox.ac.uk ومن شاَء مزيداً من تفاصيِل ما ملركز دراسات الالجئني من مشاريَع بحثّية، وأحداٍث مقبلة، ونرشاٍت، وبثٍّ صويّت )ُبْدَكاست( فلَيْنُظر

http://www.fmreview.org/ar/cities
http://www.rethinkingrefuge.org
http://www.rsc.ox.ac.uk/study/visiting-fellowships
http://www.rsc.ox.ac.uk/publications
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www.fmreview.org/ar/citiesال يكون َتْوزيُع النرشة إال باملّجان

ُتِضيُف بنغالديش اليوَم أكَر من مليوِن الجٍئ روهينغّي من ميامنار. وَتْقرتُب هيئُة كثرٍي من مستوطناتهم شيئاً فشيئاً من هيئة املدينة.
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