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ّخط ُ
الح َضيّ عند التَّهجريُ :
ّيجر
املد ُن الثانو ّية يف ُأكران َيا والن َ
يط َ
الت ِ
ِجر ِمي ِو ِتروَلد و ُل ِويس َثا ِلر

الح َضيّ أث ٌر عظيم يف األنظمة البيئ ّية املحل ّية التي يف املدن والبلدات الثانو ّية.
ميكن أن يكون للتَّهجري َ
خصص ِة ِّ
لكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها،
وقد أ ْث ِب َت يف النيجر وأكرانيا ّأن املقارب َة ،التي يطلق عليها اسم املقارب ِة ا ُمل ّ
ٌ
رش ُك أصحاب مصلح ٍة معن ّي َ
ني ُمتَعدِّدين.
ناجعة يف تعيني الحاجات عىل األولو ّية ،ويف ال َف ْس ِح ملقارب ٍة ُت ِ

ْــح ُســ ُبل املعــاش .و ُي ُ
الحـ َ
ــيم
ميكــن أن يكــون للتَّهجــر َ
ضــاف إىل ذلــكّ ،أن َت ْق ِس َ
ـريّ أث ـ ٌر عظيــم يف ال َّثانــويّ مــن الصح ّيــة ،و َفت ِ
ْ
ً
ُ
َ
املهجــرونَ
املــدن والبلــدات .و َي ْصــدُ ُق هــذا ّ
خاصــة عــى جنــو ِّيب رشقــي االســتثامر بحيــث ال ُيظلـ ُـم بــه املجتمــع املض ّيــف وال ّ
النيجــر وعــى
رشقــي أكرانيــا ،حيــث تتصــدّى بعــض املناطــق مــا ي ـزال أم ـراً غــر واضــح.
ِّ
الحرض ّيــة الصغــرة ملقــدا ٍر ،ليــس بالقليــل ،مــن التَّهجــر النّاجــم
عــن ال ّن ـزاع ،إ ّال أ ّنهــا غــر مســتعدة اســتعداداً مخصوص ـاً لقضــاء وأ ّمــا أكرانيــا ،فتُض ّيـ ُ
ـف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة،
ُ
َ
َ
املهجــرة.
مــن مقاطع َتــي دونتســك ولوهانســك املتَنــازعُ فيهــا ،أكـر مــن
حاجــات املجتمعــات املحل ّيــة والجامعــات َّ
نــازح داخــ ّ
ي ،فــ ُّروا مــن مراكــز حرض ّيــة كبــرة يف
 750ألــف
ٍ
عــى ّأن الفــروق األساســ ّية والســياق ّية بــن النيجــر وأكرانيــا ال املناطــق التــي ال تســيطر عليهــا الحكومــة يف ها َتــن املقاطع َتــن.
ـب نــو َر مــا ُي ِثـ ُر يف النفــس االهتــا َم مــن األمــور وتدعــم املــدن الكبــرة يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة
ينبغــي أن َت ْح ِجـ َ
ّ
ُ
اهــدُ
املشــركة بينهــا ،مــن حيــث التَّهجــر الحــريّ  .إذ ت َج يف هــذه الزيــادة الســكان ّية الرسيعــة ،غــر أن املــدن التــي هــي
الحالتَــن الســلطات املحل ّيــة يك
تســتجيب للطلــب الزائــد يف أصغــر منهــا مثــل سيفريودونيتســك (وعديــد ســاكنيها 100
َ
خمــت (وعديــد ســاكنيها  90ألــف) ،و ُك َر َ
كخــف
الخدمــات العامــة ،ومــن أعظــم أســباب ذلــكِ ،ق َّلـ ُة املــوارد التــي ألــف) ،و َب ُ
ـم القانــون( .وعديــد ســاكنيها  21ألــف) ،ال طاقــة لهــا بذلــك .وقــد اضطـ َّرت
ُت ِّ
قسـ ُـمها الســلطات املركز ّيــة أو املحل ّيــة ،و َت ْعويــقُ ُح ْكـ ِ
ـج إعان ـ ٍة الســلطات اإلقليم ّيــة واملحل ّيــة نفســها ،يف بعــض الحــاالت ،إىل
فتــأيت املــوارد الخارج ّيــة التــي هــي عــى صــورة برامـ ِ
ـل مراكزهــا اإلداريــة .مثـ ُ
إنســان ّية إمنائ ّيــة ،وغا َيتُهــا ســدُّ هــذا الخلــل الــذي يف املــوارد ،إ َّال أن َت ْن ُقـ َ
ـال ذلــكْ ،أن اضطـ ّرت الســلطات
يف دونتســك ولوهانســك إىل أن َتنْت ِق َ
ـات عظيمــة َتنْشــأ مــن ذلــك أيض ـاً يف الحال َتــن.
ــل ،فــاألوىل إىل مدينــة
َّأن تحدّيـ ٍ
َ
كرا َمتُو َرســك واألخــرى إىل سيفريودونيتســك ،فاضط ـ ّرت إىل ت ـ ْر ِك
وثائــقَ وأصــولٍ ثابتــة ،إضاف ـ ًة إىل فقــدان ّ
هي
موظفيهــا إذ هُ ِّجــروا،
هي َ
سيا َقان مختلفان والتحدّيات َ
ّ
فـ َّر يف منطقــة ديفــا ،الريف ّيــة يف غالبهــا ،بالنيجــر نحـ ٌـو مــن  250وقــد كان لــكل هــذا أثـ ٌر عظيــم يف قدرتهــا عــى إتاحــة الخدمــات
وربــا يو ّلــد النمـ ُّو الســكا ّين فوائــد طويلــة
ــع يف الحــدود النيجر ّيــة النيجري ّيــة اإلداريــة واالجتامع ّيــةّ .
هجــ ٍر 1مــن قــرى َت َق ُ
ألــف ُم ّ
َ
ً
ّ
ُ
ْ
ـات
الســامة .فشــقّ كثـ ٌر منهــم طريقــه إىل بلـ ٍ
ـدات ثانو ّيــة األمــد ،ولكــنَّ َمق ـ َد َم النازحــن داخلي ـا الفجــايئ أنشــأ تحدّيـ ٍ
يطلبــون َّ
ومتوسـ َ
ـط َتهُ ،وقعــت عــى بلــدات صغــر ِة الحجــم
ـر َوا .أ ّمــا هــذه البلــدات ،قصــر َة األمــد
َك ِديفــا وإ ِن ْغ ِوغ ِمــي ِ
ّ
وشــي ِتيام ِري و َمي ِن ْيـ ُ ْ
ُ
التــي َي ْسـ ُـكنُ َّ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
كل بلــد ٍة منهــا أقــل مــن  50ألــف ســاكن ،فق ْد َرتهــا
ـات االرتفــاعُ الكثــر يف كلف ـ ِة اإليجــار
ومتوســط ِته ،ومــن التحدّيـ ِ
ّ
ٌ
ً
ُ
ُ
ُ
االســتيعاب ّية ض ّيقــة ج ـ ّدا ،ومــع ذلــك تض ِّيــف فــوق ســا ِك ِنيها مــا وز َيــا َدة طلــب التعليــم والرعايــة الصح ّيــة والخدمــات اإلدار ّيــة.
آالف وَ 20
ألــف و 640ألفــاً مــن ســاكني
يقــع بــن ٍ 10
هجــر .و ُيح ِّمــل هــذا التد ُّفــقُ ويــوازي ذلــكّ ،أن بــن ٍ 400
ألــف ُم ّ
ٌ
َ
ً
ّ
َ
ـات األساسـ ّي َة ،التــي هــي قليلــة هنــاك أصـا ،مــن املشـقة املناطــق التــي ال تســيطر عليهــا الحكومــة ال يزالــون ينتقلــون
الخدمـ ِ
الــي َء الكثــر .وملّــا كان مت ـ ُّر ُد جامعــة بوكــو ح ـرام يف املنطقــة َّ
يــوم ذهابــاً وإيابــاً إىل مقــ ّرات وظائفهــم وأعاملهــم،
كل
ٍ
إتاحــ ُة العــودة فيقطعــون خـ ّ
ليــس فيــه مــن أمــارات ُ
ـط املواجهــة ،وهــو حاجـ ٌز مــاديّ ميتــدُّ إىل مســافة
الخ ُمــو ِد يشء ،كانــت َ
ُ
ً
ُ
ْ
ُ
َــح الســبيل إىل
تحاربــنَ ،لــي تفت َ
بســام أمــراً غــر وارد .وعليــ ِه ،تعمــل الحكومــات املحل ّيــة  427كيلومــراَ ،يف ِصــل بــن امل َ
ٍ
وهيئــات اإلعانــة عــى إيجــاد ُح ُلــولٍ إلعــادة توطــن الجامعــات الخدمــات اإلدار ّيــة واالجتامعيــة واملرصف ّيــة (ومنهــا املعاشــات
هجــرة ،و ُف ـ َر ٍص لالندمــاج املح ـ ّ
وآخـ ُر األمـ ِرّ ،أن هــذه التغـ ُّـرات ا ُمله ّمــة
ي ،وذلــك ببنــاء أحيــاء جديــدة واإلعانــات االجتامع ّيــة)ِ .
ا ُمل ّ
ُ
ّ
َ
ُ
َ
ــئُ
وصحيــح أن هــذه املبــادرة ته ِّي
الحض ّيــة.
ـاح
ُقــ ْر َب املراكــز َ
ٌ
يف دينام ّيــات إيصــال الخدمــات يف أكرانيــا ،تحــدُ ث مــع إصـ ٍ
ُ
َ
ً
ّ
َ
ــب
اإلســكان الــذي هــو أكــر األمــور احتياجـا إليــه ،ولكنّهــا مــا تـزال غــر مركــزيّ  ،تقــوده الحكومــة األكرانيــة ،ث َبــت أنــه َص ْع ُ
ْــم االســتثام ِر يف الخدمــات األساســ ّية ،كامليــاه التنفيــذ يف املناطــق التــي زالــت ســيطرة الســلطات املركز ّيــة عــن
غــ َر َمكف َّيــ ٍة َدع َ
الصحــة العا ّمــة ،والتعليــم ،والرعايــة أهـ ّـم ُمدُ ِنهــا.
النق ّيــة ،وتدابــر ِحفــظ ّ
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ّيــات تقــع عليهــا ،فليــس وارداً
وإذ قــد كان ِّ
لــكل بلــد ٍة تحد ٌ
ٌ
ٌ
أن يكـ َ
ُ
ـع ،يف
َاسـ ُ
ـون مــن املقار َبـ ِ
ـب الجميـ َ
ـات مقاربــة واحــدة تن ِ
ِّ
ـاج إليــه يف كل بلــدة
االســتجابة للتَّهجــر الحــريّ  .بــل مــا ُيح َتـ ُ
ٌ
ٌ
موثــوق بهــاُ ،يســت َفا ُد منهــا يف وضــع
معلومــات
ثانو ّيــة هــو
اإلســراتيج ّيات يف الطبقــة املحل ّيــة.

ٌ
تحليل ٌ
ٌ
وتخطيط ُم ْش َرت ٌك فيه
نشيط

وإذا مل ُيســتث َمر اســتثامراً عريضــاً يف الخدمــات العا ّمــة يف
هــذه البلــدات التــي تنمــو رسيع ـاًَ ،
ينشـ ُـأ خط ـ ٌر ،وهــو ْأن ُت ـر ََك
هجــرة ّ
اب إنِ انقطعــت املعونــة
متقطعـ ًة بهــا األسـ َب ُ
الجامعــات ا ُمل َّ
ُ
اإلنســانية ،مــن دون تنفيــذ مشــاريع التنميــة .و ُيقا ِبــل ذلــك،
ّأن خطــط التنميــة املحل ّيــة اليــو َم ،كخطــط التنميــة املجتمع ّيــة
مهجــري
وض ُ
يف النيجــر ،ال ُت ِ
ــح متــا َم اإليضــاح مــا فيهــا ملســألة َّ
الحـ َ
َ
آالف مــن الذيــن هــم يف حكــم الواقــع
ـر؛ أي ّأن أصــوات ٍ
َ
ٌ
ٌ
ُسـ ّكان ،مع َّرضــة لخطــر اإلهــال يف هذه الخطــط التنمو ّيــة .هذا،
و َتع َلـ ُـم الحكومــات املحل ّيــة والبلد ّيــات يف النيجــر وأكرانيــا فوائـ َد
اإلرس ِاع يف التنميــة الحرض ّيــة ،واإلرس ِاع يف تحســن الخدمــات ،يف
ـع ال َفـ َورانِ
الصائــر ِة أكـ َر فأكـ َر إىل أن تكــون هــي مواضـ َ
ـق ّ
املناطـ ِ
الجديــدة التــي تفــور فيهــا األنشــطة االقتصاد ّيــة واالجتامع ّيــة،
املهجريــن إليهــا .ويقتــي مثــل هــذا اإلرس ِاع،
ــق َّ
بســبب َتد ُّف ِ
ُ
ُ
وب الــذي تــدَا ُر بــه اإلعانــة حيــث تكــر
َ
توســيع فهــم األســل ِ
الحاجــة إليهــا ،وإرش َ
اك اســتجا َب ِة الهجــرة الحرض ّيــة والتَّهجــر
الجــاري يف إســراتيج ّيات التنميــة
ئيــس ّ
الحــريّ يف التّيــا ِر ال ّر ِ
املحل ّيــة.
َ
ــات يف منطقــة ديفــا بإطــاقِ ُم َقاربــ ٍة
ْــم بلد ّي ٍ
وقــد ابتُــ ِدأ ب َدع ِ
ِّ
خصصـ ٍة لــكل منطقـ ٍة عــى ِح َد ِتهــا ،يف أربعــة مراكــز حرض ّيــة،
ُم ّ
حيــث كانــت ُت ْب َنــى أح َيــا ُء ا ُمل َعــا ِد توطينهــم .ثــم عـ َّ َ
ـن التّقدي ـ ُر
خصص ـ ِة لـ ِّ
ـكل منطق ـ ٍة عــى
الــذي ُأ ْج ـ ِريَ مــن خــالِ املقارب ـ ِة ا ُمل ّ
ّ
ٌ
ُ
ــات األساســ ّي َة أ ّيهــا مفتوحــة ســبيلها لســكان
ِح َد ِتهــا ،الخد َم ِ
داخـ َ
اب ال ّراحـ ِة األساسـ ّية كيــف
واسـت َ
َطلع َم ِ
ـوم والغــدْ ،
ـل ْأسـ َب ِ
اليـ ِ
ُت َو َّســع ،وذلــك بنــا ًء عــى القــدرات االســتيعاب ّية يف يومنــا هــذا،
ـاتُ .ثـ َّـم
وعــى َتو ُّقـ ِـع مــا َس ـ ْيط َر ُأ يف مســتقبل الزمــان مــن حاجـ ٍ
َ
ــح التّقديــ ُر التحدّيــات الواقعــة عــى العــرض والطلــب يف
أوض َ
ّ
َ
الخدمــات األساسـ ّية ،وبـ َّ
ـم الخدمــات األساسـ ّية كانــت
ـن أن ُم ْعظـ َ
لســاك ِني األح َيــا ِء ا ُملقا َمـ ِة حديثـاً ،ولكنّهــا ليســت يف قــد ٍر
ـر ًة َ
ُمتيـ ِّ
ْ
َ
فصــل يف ِذك ـ ِر الوجــو ِه
َت ْح ُصـ ُـل معــه الكفايــة يف حاجاتهــم .ثــم َّ
التــي تحتــاج هــذه الخدمــات فيهــا إىل الدعــم ،مــن حيــث ال ِبنْيـ ُة
التحت ّيــة ،وإعــادة التأهيــل ،واملــوارد البرش ّيــة ،وا ُملعـدّات ،هــذا ْإن
ُأ ِريـ َد لهــا أن تفعـ َ
ـل ِفعلهــا .فهــذه مدينــة ِشــي ِتيام ِري مثـ ًا ،فيهــا
ـل التعليــم االبتــدايئّ
خمســة مرافــق تعليم ّيــة ،مــن مرحلــة مــا قبـ َ
إىل املدرســة الثانو ّيــة ،وكلهــا مفتوحـ ٌـة لســاكني األحيــاء الجديــدة،
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ولكــنْ ليــس لهــا قــدر ٌة عــى اســتيعاب مزيـ ٍد مــن الطــاب .فدعــا
أعظــم يف ال ُبنَــى القامئــة ،ومــن
مــز ِّودو الخدمــات إىل اســتثام ٍر
َ
ذلــك تدريــب الهيئــة التدريس ـ ّية ،ال ْأن ُتب َنــى مرافــق جديــدة،
ُنشــئَ َ
املهجريــن ومضاعف ـ ِة َب ـ ْذلِ الجهــد
فت ِ
خط ـ َر َع ـزْلِ األطفــال َّ
ُ
ُ
خصص ـ ِة لــكلِّ
َ
ُ
َ
ـس يف املقارب ـ ِة امل ّ
مــن غــر فائــد ٍة ترت َجــى .ثـ َّـم ِقيـ َ
الشـ ُ
منطق ـ ٍة عــى ِح َد ِتهــا ّ
ـمول الجغ ـرا ُّيف لــكل خدمــةُ ،فأ ْث ِبـ َ
ـت
َ
تاجــون إىل أن يقطعــوا،
بالدليــل ّأن ســاكني األحيــاء الجديــدةُ ،م ْح ُ
يف املتوســط ،مســاف ًة أطـ َ
ـول بكث ـ ٍر مــن التــي يقطعهــا غريهــم
خدمــات أجــود أو إىل أســباب
مــن الســ ّكان ،لــي يصلــوا إىل
ٍ
اب َط َل ِب َهــا أعــرض.
الراحــة التــي اس ـ ِتي َع ُ
رشقــي أكرانيــا ،فقــد ُأ ْجــ ِريَ التقديــر الداخــل تحــت
وأ ّمــا يف
ِّ
خصصـ ِة لـ ِّ
ـكل منطقـ ٍة عــى ِح َد ِتهــا ،عــى مــا تســيطر
ا ُمل َقاربـ ِة ا ُمل ّ
اف املراكــز الحرض ّيــة الواســعة التــي
عليــه الحكومــة مــن أط ـ َر ِ
ال تســيطر عليهــا الحكومــة ،فأعــان ذلــك التقديــر عــى تيســر
هــم ُم ْشــرَك بــن أصحــاب املصلحــة املعن ّيــن الرئيســ ّيني،
َف ٍ
ُ
َ
ْظيــم املجتمعــات املحل ّيــة
يف الكيف ّيــة التــي عليهــا أ ِعيــ َد تن ُ
ـم عــن
طبيع ّي ـاً ،بعــد ْأن َو َقـ َ
ـع بينهــا الفصــل املــاديّ الــذي َن َجـ َ
ال ِّنـزاع .وكانــت الدراســة التــي اشــتملت عــى التقديــر ُر ِكـزَت يف
َ
ـم
تحديــد
خريطـ ِة ِشـ َب ِ
اك الخدمــات األساسـ ّية و َفه ِمهــا لــي ُتف َهـ َ
الجغراف َيــ ُة االجتامع ّيــة االقتصاد ّيــة ملنطقــ ٍة يقســمها حاجــ ٌز
طولــه  427كيلومــراً .وقــدّم التحليــل الــذي يف الدراســة بــ َ
ن
الجديــ ِد مــن ‘مراكــز
َي َد ْيهــا
ٍ
معلومــات ُيحت ُ
َــاج إليهــا يف تعيــن ّ
الخدمــات’ الحرض ّيــة التــي ُأ ِقي َمــت طبيع ّيــا يف املنطقــة ،بســبب
ـم الحرض ّيــة الــذي أوقعــه بهــا خـ ّ
ـط املواجهــة .فقــد
تعويــق الن ُُّظـ ِ
اضطـ َّر عــددٌ مــن النــاس عظيـ ٌـم إىل أن يغـ ّـروا وظائفهــم ،وانقطــع
الســبيل بينهــم وبــن الجهــات التــي ته ّيــئُ لهــم الرعايــة الصح ّيــة،
أنشــأَها ّ
بســبب قيــو ٍد ُج ِع َلــت يف عنــق التن ُّقــل الســكا ّين َ
خــط
املواجهــة .هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرىَ ،ظ َهـ َر يف اســتعامل
ِشـ َباك الخدمــات التــي يف األحيــاء األخــرى ،كاملــدارس االبتدائ ّيــة
ّ
والدّكاكــن واملتاجــر ،تعويــقٌ
أقــل ،إذ كان أكــر ا ُملســتط َلع َ
ني
يف الدراســة ُي ْر ِس ـ ُل َ
ون أطفالَهــم إىل املدرســة نفســها التــي كانــوا
ّ
ّ
اب مــن
يرســلو َنهم إليهــا قبــل ال ِّن ـزاع ،ويشــرون الطعــا َم والــر َ
املواضــع نفســها التــي كانــوا يشــرون منهــا قبــل ال ِّن ـزاع.
عــى ّأن التَّهجــ َر إنِ اســتم ّر يف منطقــة ديفــا بالرسعــة التــي
هــو عليهــا اليــو َم ،وإن اســتم ّر ازد َيــا ُد ع ـ َد ِد الس ـ ّكانِ العابريــنَ
خـ َّ
املواجه ـ ِة ،للوصــول إىل الخدمــات يف ا ُملــدُ نِ التــي تســيطر
ـط َ
َ
ً
َ
ّ
عليهــا الحكومــة ،بحيــث يضيــف ضغط ـا فــوق الضغــط الــذي
عــى الخدمــات اإلدار ّيــة واالجتامعيــة واملرصف ّيــة ،يف املــدن
يسـ ِة التــي يقصدهــا ال ّنــاس ،فمــن املحتمــل ،يف ِكال الســيا َقني
ال ّر ِئ َ
املذكو َريــن هاهنــا ،أن ُيحـ ِد َث ُّ
ـص يف االســتثامر يف توســيع
كل َن ْقـ ٍ
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ا ُملدُ ُن وال َب ْلدَات
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ٌ
برشقي أكرانيا .وقد عرقلت الحدود املفروضة بحكم الواقع عيش َة الناس يف مج ّر ِد ذهابهم إىل عملٍ  ،ورشا ِء غذاءٍ،
والفتة ُمنْذر ٌة باأللغام األرض ّية يف دونتسك املدمرة بفعل الحرب،
امرأتان مقبلتان عىل نقط ِة تفتيش،
ّ
وزيارة أقرباءٍ ،وتح ُّق ٍق من البيوت التي يف منطقة ال ِّنزاع ،والوصول إىل الخدمات الطب ّية.

الســبيلِ ا ُمل ْو ِص َلــ ِة إليهــا خــراء ِت ْقن ّيــن ّ
ــع مــن تلــك
وموظفــن مدن ّيــن لتنفيــذ مــا ُو ِض َ
الخدمــات القامئــة ِضي َقــاً شــديداً يف ّ
2
ِّ
ْ
ُ
وتقليــ ًا لجودتهــا يف املســتقبل.
فصلــة .وقــد ش ـكلت
الخطــط ،وإق ـ َرا ِر إس ـراتيج ّي ِ
ات اســتثام ٍر ُم ّ
ّ
َّ
ـيق مح ـي ملراقبــة تنفيــذ الخطــط م ّرتــن كل ســن ٍة،
لجــان تنسـ ٍ
ـي والتمويــل مــن القطــاع العــام.
ـج معون ـ ٍة ولتحشــد لهــا التمويــل الخارجـ ّ
ثــم ّإن األد ّل ـ َة واملعطيــات حوافــز قو ّيــة ل َو ْضـ ِـع برامـ ِ
خصصــ ِة ِّ
لــكل منطقــ ٍة
متكاملــة .فنتائــج تقديــرات ا ُمل َقاربــ ِة ا ُمل ّ
َ
ُ
ُ
مشــرك لأل ْولو ّيــات فقــط ،بــل ومثــل ذلــك يف أكرانيــا ،فبدراســة مــا يعـ ِّوق الخدمــات األساســية
ــم
ٍ
فس ُ
عــى ِح َد ِتهــا ال ُت ِ
ــح ل َف ْه ٍ
ُ
ٌ
ً
ِّ
ّ
ــئُ
ــدُ
قــات لهــا صلــة بالنِّــزاع،
نش إطــا َر َعمَــلٍ تحليل ّيــا لــكل َمــن ميثــل يف أطــراف امل نِ الكــرى مــن ُمع ّو ٍ
إىل جانــب ذلــك ُت ِ
ُ
ُ
ُ
املجتمــع املح ـ ّ
ـكل منطق ـ ٍة عــى ِح َد ِتهــا أ ّنهــا أداةٌ
خصص ـ ُة لـ ِّ
َ
ّ
ي ،لينظــروا إىل مــا وراء التدخــات القامئــة عــى أثبتــت املقارب ـة امل ّ
ْ
ً
َ
ـدُ
ـدُ
التفويــض ،ول َي َض ُعــوا خططـا متعــددة القطاعــات .وتظ َهـ ُر فوا ِئـ قو ّيــة ِب َي ـ ِد الســلطات املحل ّيــة ،تؤ ِّيـ بهــا أكــر مــا تحتــاج إليــه
مــا تقـ َّد َم ظهــوراً رسيعـاً يف حالــة النيجــر ،حيــث أخلــت ا ُمل َقاربـ ُة عــى حســب األولو ّيــة .وســيكون لفوائــد هــذه املقاربــة أهم ّيــة
الس َ
خصصــ ُة ِّ
الس ـن َِن الحســنة يف الحوكمــة املحل ّيــة ويف
لفئــات مــن
ــبيل
ٍ
ّ
ا ُمل ّ
ـاع ُّ
لــكل منطقــ ٍة عــى ِح َد ِتهــا ّ
ـم ا ّتبـ ِ
خاصــة يف َد ْعـ ِ
ّ
ْــم املســا َءل ِة أيضــاً ،وال ســ ّيام يف الســياقات التــي قــد ُيولِّــدُ
الجهــات الفاعلــة لــي تســتطلع ّ
وتوحــد رؤى الفئــات الس ـكانية َدع ِ
عــى اختــاف خرباتهــم الســابقة وتجاربهــم ،وذلــك لتقديــم َض ْع ُ
ــف العالقــات بــن أصحــاب املصلحــة املعن ّيــن املتعدديــن
حاجاتهــم عــى حســب األولو ّيــة .واألهــم مــن ُّ
كل ذلــكّ ،أن ُو َر َش فيهــا انقطــاعَ ثق ـ ٍة ُم ْســتم ّراً عنــد الســلطات املحل ّيــة.
التّخطيــط التشــار ّيك أعانــت عــى اإلجابــة عــن الســؤال اآليت:
للم َعــا ِد َت ْو ِطينُهــم يف رؤي ٍة الخامتة
كيــف ُي َعـ َّز ُز اندمــاج األحيــاء الحرض ّيــة ُ
ْ
َ
تنمويــة حرض ّيــة أوســع؟ واع ُت ِم ـ َد يف اإلجابــة عــن هــذا الســؤال قدّمنــا ِذكــ َر دراســتَني لحالتــن مــن اقتصادَيــن َحض َّيــن،
عــى إقا َمــ ِة ا ُمل َشــاركة مــع البلديــات ،التــي قــادت التخطيــط ،األول دخلــه منخفــض واآلخــر دخلــه متوســط ،و ُت ْل ِقــي ها َتــن
وح َّثــت ،بنــا ًء عــى أد ّلــ ٍة مســتند ٍة إىل املعطيــات ،عــى تعيــن الدراسـتَني الضــو َء عــى إمــكان أن يكــون للتَّهجـ ِر الحــريّ آثــار
ُ
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عظيمــة يف األنظمــة البيئ ّيــة املحل ّيــة ا ُملت َّخــذ ِة يف ا ُملــدُ ن والبلــدات ِجر ِمي ِو ِتروَلد
الثانو ّيــة .ويف مثــل هــذه الحــاالت ،تحتــاج الحكومــات املحل ّيــة jeremy.wetterwald@reach-initiative.org
إىل االعتــاد عــى معرف ـ ٍة َس ـ ِو ّية وتعــاونٍ عم ـ ّ
نسقٌ ُق ْطريّ لشؤون أكرانيا ،يف مبادرة ِريتش )(REACH
ي مــع الجهــات ُم ِّ
الفاعلــة يف ميــدان اإلعانــة ،إليجــاد حلــول مســتدامة للتَّهجــرwww.reach-initiative.org ،
الح َ
ــر َبعيــ َد َة األ َمــ ِد .هــذا ،و َت ْب ِنــي
َتدع ُ
َــم خططــاً النتعــاش َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
ْ
ُ
حصلـة مــن التّح ِليــلِ النّشــيطِ املشـر َِك فيــه ل ِويس ثا ِلر louise.thaller@impact-initiatives.org
ا ُملعط َيــات واألدلـة امل َّ
ُ
ٌ
ِّ
خص ِص لكل منطق ٍة
ْــر مــا حــ ّد َد املواطنــون
أساســاً متينــاً للســلطات املحل ّيــة ،ل َتن ُ َ
ُتخص َصة يف التخطيط لالستجابة والتقدير امل ّ
ِّ
ّ
(املهجــرون واملقيمــون طويــ ًا) ومــز ّودوا الخدمــات ،أنــه مــن عىل ِح َد ِتها ،يف مبادرة إم َبكت ()IMPACT
َّ
يــح هــذه املقاربــةwww.impact-initiatives.org ،
األولو ّي ِ
ــات يف مجتمعاتهــم املحل ّيــة .إذنُ ،ت ِت ُ
ـاب املصلحــة املعنيــن الذيــن َي ْكـ ُ ُ
ـر
ومــا شــابههاُ ،ملخْ ت َلـ ِ
ـف َ
أصحـ ِ
 .1وهم النازحون داخل ّياً ،والالجئون من نيجرييا وتشاد ،والعائدون.
ْ
ّ
ـقَ
أن تتبايــن أولو ّياتهــم  -التوفيـ بــن منظوراتهــم ،لــي يتدخلــوا AGORA (2019) Plans de priorisation des interventions dans 4 sites .2
تدخ ً
ُّ
ــا ف ّعــاالً يف ا ُملــدُ نِ  ،ويعالجــوا ِق ّلــ َة املســا َءل ِة واملشــاركة urbanisés de la région de Diffa, au Niger bit.ly/AGORA-Niger
املجتمع ّيــة يف ُص ْنـ ِـع الق ـرارُّ .
ـاج إليــه يف األحــوال
كل هــذاُ ،يح َتـ ِ
ا ُملســتت ّبة ،فكيــف واألزمــة واقعــة؟

َت ْط ُ
اليب إدا َر ِة املخ َّيامت عىل التَّهج ِري الحرضيّ يف أفغانستان
بيق َ
أس ِ

آ َنا ِهرش هُ و َلنْد

َ
ُ
ُحسنَ
التواصل واملشارك َة املجتمع ّية
ئيس ِة ملقاربة إدارة املخ ّيامت التقليد ّية
تطبيق
العنارص ال َّر َ
ميكن أن ي ِّ
ِ
َ
خارج املخ ّيامت.
ة
ي
الحرض
السياقات
والتنسيق يف
ّ
َ

نشــأَت إدارة املخ ّيــات ،مــن حيــث هــي قطــاع قائـ ٌـم بنفس ـ ِه،
مــن قِبَــلِ الحاجــة إىل تعيــن املســؤول ّية لضــانِ مقاربــ ٍة
ـم
مجتمع ّيــةُ ،م َّ
نســقة ،شــاملة لقطاعــات ِع ـدّة ،يف مســتوى مخ ّيـ ٍ
ـارج
واحــد .ولكــنْ ُيق ـ ّد ُر ّأن أغلـ َ
املهجريــنَ يقيمــون اليــو َم خـ َ
ـب َّ
املخ ّيــات الرســم ّية ،وكثـ ٌر منهــم يسـ َ
ـكنون يف املناطــق الحرض ّية،
إ ّمــا يف املجتمــع املحـ ّ
ي الــذي ُيض ِّي ُفهــم وإ ّمــا يف أماكــن جامع ّيــة
1
ِّ
ً
َ
املتوطنــن تلقائيـا داخــل املــدن والبلــدات أو يف ضواحيها.
تجمــع
وتنــري الجهــات الفاعلــة يف ميــداين العمــل اإلنســا ّين واإلمنــايئّ
التوســع الحــريّ عمومـاً ،غــر وكان الــذي َّ
حــث عــى ُّ
التدخــل أ ّو َل األمــر عَــ ْود ُة أكــر مــن
لكيف ّيــة تك ُّيفيهــا هــي وتحدّيــات ُّ
ّ
َ
الجــئ أفغــاين مــن باكســتان بــن ســنة  2016وســنة
ـارج املخ ّيــات ُيــر ُز تحدّي ـاً مليــون
ّأن التح ـ ُّو َل إىل التَّهجــر الحــريّ خـ َ
ٍ
خاص ـاً يقــع عــى الهيئــات العاملــة يف قطــاع إدارة املخ ّيــات .2017 .وكان كثـ ٌر مــن هــؤالء العائديــن يعيــش يف باكســتان مــذ
ّ
ُولِــدُ وا ،ولذلــك مل يكــن لهــم مــن املعرفــة بأرضهــم األصل ّيــة يش ٌء
ٌ
عــى ّأن الخــرة وأســاليب إدارة املخ ّيــات ميكنهــا أن ُت ِعـ َ
معرفــة قليلــة ،ومل يســتطع أكرثهــم العــود َة
ن عــى أو كان لهــم بهــا
ّ
معالجــة
ــب االســتجابة إىل مناطقهــم األصل ّيــة بســبب عــدم األمــن فيهــا أو ِقلــة ُس ـ ُبل
ِ
بعــض التحدّيــات ،التــي هــي مــن ُص ْل ِ
ّ
َ
َ
خــارج املخ ّيــات .وهــذا كان عــى رأس املعــاش والخدمــات .وملــا مل يكــن هنــاك مخ ّيــات ينزلــون فيهــا،
للتَّهجــر الحــريّ
َ
َ
داخــل البلــدات واملــدن أو يف
ـج ُم َراجعـ ٍة أج َرتْهــا مجموعــة تنســيق املخ ّيــات وإدارتهــا يف اســتق ّر عــدد عظيــم مــن األرس
نتائـ ِ
ن أن يجــدوا ألنفســهم فيهــا املعون ـ َة والوظائــفَ
ســنة  ،2014ووجــدت ّأن منهج ّيــات وأدوات مجموعــة تنســيق ضواحيهــا ،آمل ـ َ
املخ ّيــات وإدارتهــا ،الدائــرة حــول املجتمــع املح ـ ّ
ي -وال س ـ ّيام والخدمــات .فاكــرى العائــدون ُغ َرفــاً أو ســكنوا مــع أرستهــم
ّ
َ
ً
ً
ّ
الخاصــة باملشــاركة املجتمع ّيــة والتنســيق-كانت مفيــدة ج ـ ّدا يف املمتــدة يف مــآ ٍو مكتظ ـ ٍة غاي ـة االكتظــاظ أو أقامــوا مــآ ٍو مؤقتــة
ّ
هجريــن املقيمــن
خاصــة .وقــد ازدا َد مشــهدُ التَّهجــر تعقيــداً بســبب
اض ّ
َ
االســتجابة لحاجــات ا ُمل َّ
خــارج املخ ّيــات 2.يف أر ٍ
مقاربــات تعتمــد عــى
وبــدأت بعــض الهيئــات يف تجربــة
ٍ
مجموعــة مهــارات يف إدارة املخ ّيــات اســتجاب ًة للتحدّيــات
الواقعــة عــى التَّهجــر الحــريّ  .وكان املجلــس الرنويجــي لالجئني
ـات كهــذه ،ومــن
مــن أ ّول الهيئــات التــي أنشــأت وطـ ّورت مقاربـ ٍ
بــن األماكــن التــي ط ّبقتهــا عليهــا :أفغانســتان ،حيــث رمــت
بتطبيقهــا إىل األحيــاء الحرض ّيــة داخـ َ
ـل املــدن الرشق ّيــة أو حولهــا،
كجــال آبــاد ،وأســد آبــاد ،ومهــرالم.

