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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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