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ُ
نـاس ُمجـدُّ ون أجريـاء ،وها َتين الصفتَين تجعلان
األفغـان ٌ
ُ
ّ
ٌ
بارعينَ
ـص ُمف ّوض ،يف مفوض ّية شؤون الالجئني األفغان ،بخیرب پختونخوا ،يف
مشـاريع
أصحـاب
منهـم
َ
 ،وإن ِمـن بين َ
قص ِ
ٍ
ـم األفغان باكستان.
قص ُ
أصحـاب األعمال األفغـان َ
ـص نجاح .فـإذا دُ ِع ُ
دع ً
حس ُـن أكرثهم اإلسـهام يف باكسـتان وهم
ام صحيحاً ،فس ُي ِ
UNHCR Pakistan (2017) Mapping of Education Facilities and Refugee .1
ّ
فيهـا .والقـرار األخير الـذي اتخذتـه الحكومـة الباكسـتان ّيةEnrolment in Main Refugee Hosting Areas and Refugee Villages in Pakistan, ،
حسـاب مصر ّ
ار ج ّيدp7 ،
ْـح
يف ،قـر ٌ
ٍ
فسـمح لالجئين األفغـان بفت ِ
(الت ُ
ئيس من مناطق تضييف الالجئني
ّخطيط
ٍ
ملنشآت تعليمية وإدراج الالجئني فيها يف ال ّر ِ
ٌ
ـة
ي
املال
الخدمـات
يف
إدماجهـم
وخطـوة يف الطريـق إىل
ّ
وقراهم يف باكستان) https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62554
ّ
وحاميتهـم ،غير أن األمـر يحتـاج إىل مزيـد
ٍ
خطـوات حتّـى  .2وهي ٌ
صاحبها ،وتجعل إقامته إقام ًة
وثيقة تصدرها الحكومة الباكستان ّية ،تُث ِبت هُ و َّي َة ِ
الجئ
ُيض َمـنَ أن يصـل الجئـو الحضر إىل الخدمـات األساسـ ّية ،مؤ ّقتة قانون ّية ،وتُط ِلقُ حريّة تن ُّقله ،وهي اليو َم يف يد مليونٍ وأربعة أعشار املليون ٍ
سجلٍ يف باكستان.
كالصحـة والتعليـم والتجـارة واألعمال التجاريـة والصناعية .أفغا ّين (ُ )1.4م َّ
ّ
Khan I (2017) ‘KP prosecution data gives lie to claims against Afghan .3
َ
والقاعـدة التـي ُينطلق منهـا اليو َم إىل إدارة شـؤون الالجئني refugees’, Dawn, 15 January
تحتـاج إىل إعـادة نظـر ،وينبغـي لباكسـتان تد ُّبـر اعتماد (بيانات النيابة العا ّمة يف خیرب پختونخوا ت ُِّبي ب َ
ُطالن ما يقال عىل الالجئني األفغان)
قانـونٍ لالجئين وطنـيُ ،ي ِّكنُ السـلطات املختلفة مـن إدارة www.dawn.com/news/1308486
ٍّ
bit.ly/FAFO-Afghan-refugees-Pakistan .4
ُ
شـؤون الجئـي الحضر إدار ًة مفعولهـا أن َفـذ .ولقـد تكـون Ailaan A (2018) Five Years of Education Reforms in Khyber .5
ُ
إنالـة الالجئين األفغـان الجنسـ ّي َة أمـرا ً ما يـزال بعيـ َد املَرامPakhtunkhwa 2013–2015. Wins, Losses and challenges for 2018–2023, p6 ،
ام (خمس سنني من إصالح التعليم يف خیرب پختونخوا  .2015-2013ما اكت ُِس َب وما اف ُت ِق َد
ليعيـش الالجئون عيشـاً نعي ً
َ
ومـع ذلـك ،ينبغي أن ُيسـ َعى
والتحدّيات يف bit.ly/Education-Khyber-Pakhtunkhwa-2018 )2023-2018
كرمياً .
https://unhcrpk.org/raha/ .6
محمد ع ّباس خان comisb@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

َن ْق ُل الرتكيز إىل البلد ّيات

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

َو ْضعُ الربامج يف املناطق الحرض ّية املنخفضة الدخل
بلبنان واألردن

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

ـح البلد ّيـات غالبـاً على أن تطلـب الجهات الفاعلـة يف ميدان
و ُت ِل ُّ
ً
ّ
العمـل اإلنسـاين إذنـا للوصـول إىل املجتمعـات املحل ّيـة التـي
التدخلات ُّ
ُّ
لات
يصعـب الوصـول إليهـا .ولذلـك ،ميكـن عـدُّ
تدخ ٍ
ً
توافـق عليهـا سـلطة البلد ّيـات ،أو حتّـى عدُّ هـا امتدادا لسـلطة
البلد ّيـات .ولكـن ال تكفي موافقة البلد ّيات دوماً لفسـح السـبيل
أمـام الربامـج اإلنسـان ّية والتنمو ّيـة .ففـي املناطـق التـي ال يكون
فيهـا الوصـول إىل الخدمـات الصح ّيـة والتعليم ّيـة وامليـاه وغير
ذلـك مـن الخدمـات مبن ّيـاً على الحقـوق ،إمنـا على التحـازب
والتحير يف الغالـب ،تسـعى السـلطات غير الحكوم ّيـة أيضـاً إىل
ُّ
التوسـط يف إيصـال املعونـة إىل السـكان املسـتضعفني ليك تجعل
ُّ
َ
لبنـان ّأن الجهـات
مـن طلبهـا السـلط َة رشعيـاً .ومـن املعلـوم يف
الفاعلـة غير الحكوم ّيـة (وسـلطات الحكومـة املركزيـة أيضـاً)
توقـف ُّ
التدخلات –على الرغـم مـن موافقـة السـلطة البلد ّيـة
ّ
وربـا ال يثـق السـكان يف
املسـبقة– ألسـباب أمن ّيـة وغير أمنيـةّ .
سـلطة البلد ّيـات الغائبـة ،على حين أ ّنهـم قـد َيـ َر ْون يف الجهات
الفاعلـة غير الحكوم ّيـة رشع ّيـ ًة عريضـة ،كيـف ال وهـي ُته ِّيـئُ
وصلاح املعيشـة ،وخدمـات تسـوية
لهـم الخدمـات األمنيـة،
ِ
املنازعـات؟
هذا ،وللجهات املانحة ٌ
شأن كبري يف تهيئة القدرة عىل العمل
يف املناطق التي تسيطر عليها الجهات الحرض ّية غري الحكوم ّية.
ومثال ذلك ،أ ّنها قد تعدُّ السلطات ال َق َبل ّية غري شامل ٍة شموالً كافياً
يقل أن تُم َّثل .وكثرياً
ني وغ َريهم من الفئات التي ُّ
النسا َء والالجئ َ
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التدخالت عىل َف ْصلِ الحوكمة البلد ّية من التأثري ال َق َب ّ
ما ُت َر ِّك ُز ُّ
يل.
يح الجهات املانحة الحواف َز واملساعدة للجهات الفاعلة يف
و ُت ِت ُ
البلد ّيات ل ُت ِعينَها عىل إنشا ِء مصاد ٍر رشع ّي ٍة ال ترتبط بالهُو ّية القبل ّية
أو ال تعتمد عليها ،ومن ذلك أداؤها وكيف ّي ُة إجرا ِئها التّشا ُو َر
واالنتخابات .وتدعم الجهات املانحة أيضاً املنظامت غري ال َق َبل ّية
الجديدة ،التي ما تزال استدامتها ورشع ّيتها املحل ّية غري ُمث َبتتَني.
ويف لبنان ،يشغل أعضا ٌء من حزب الله مناصب حكوم ّية انتخبوا
اض
لها (من املجلس البلدي إىل مجلس الن ّواب) ويحكم الحزب أر ٍ
عريضة من املناطق الحرض ّية الفقرية .غري أ ّنه يف ِعدَاد املنظامت
اإلرهاب ّية ،وتحظره وتحظر التعامل معه بالدٌ غرب ّية ِعدّة ،منها
الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وكندا وهولندا.
الحظ ُر شديداً إعدا َد الربامج اإلنسان ّية ويتحدّى مبادئ
و ُيع ِّو ُق هذا َ
َ
يتفح ُص الحزب نفسه ما ُينتظ ُر من
العمل اإلنسا ّين .وفوق ذلك ّ
برامج إعان ّية فيسمح –أو ال يسمح– بإجرا ِئها.
ٌ
يقع عىل ُّ
معضلة ،وهي من جه ٍة التعا ُم ُل مع
الشكا ِء املن ّفذين
قيو ٍد متن ّوعة تفرضها الجهات املانحة ،ومن جه ٍة أخرى مراعاة
ا ُملن َ
ْتخب َ
ني دميقراط ّياً من مكتب رؤساء البلد ّيات ،وأعضاء مجالس
البلد ّيات ،وأعضاء مجلس الن ّواب ،واملكاتب ال ِوزار ّية .ثم ّإن إهاملَ
بعض األحزاب السياس ّية التي تحكم مناطق حرض ّية مع ّينة و َدع َْم
غريها من األحزاب ،قد يجعل تطوي َر قدرات البلد ّيات مستحي ًال
الناس املقيمون يف هذه املناطق ،الذين
من غري ْأن ُيعا َق َب ُظ ْل ًام ُ
قد يكونون مؤ ّيدين للحزب املسيطر عىل منطقتهم أو ال يكونون.
إذهاب توازن القوة الذي هو
وقد ُي ْف ِض توزيع املعونة أيضاً إىل
ِ
َ
ُ
مهلهل أص ًال بني األحزاب السياس ّية ،ومن ث َّم ُيق ّوض الجهد املبذول
يف ِح ْفظِ االستقرار.

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

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

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

www.ids.ac.uk

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

ِتم ِل ْب ُ ُ
تت tliptrot@protonmail.com

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

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

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

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

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