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تقديمَ :
الهم يف شأن الهجرة القرسية
للم ُد ِن أن تص َري َم ْر َك َز ِّ
آن ُ

مار ِفن ِر ْيس

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

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

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

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

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

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

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

5

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

@MarvinJRees

وملزي ٍد من املعلومات يرجى االتصال من طريق

mayor@bristol.gov.uk
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 .2ويأيت أعضاء لجنة القيادة اآلخرون من مُنتِيَال ولوس آنجِلِس وساوباولو وزيورِخ
وميالن وفريتاون وكامباال ّ
وعمن وأثينا.

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

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