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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
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ُمفّوٌض، يف مفوضّيُة شؤون الالجئني األفغان، بخیرب پختونخوا، يف 
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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 

http://www.fmreview.org/ar/cities
mailto:d.telintelo@ids.ac.uk
http://www.ids.ac.uk/
mailto:hart.ford@acted.org
http://www.acted.org
mailto:tliptrot@protonmail.com


5555 امُلُدُن والَبْلَدات نرشة الهجرة القرسية 63

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

َ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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