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َ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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َعَمُل املفوضّية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني يف سان بيدرو سوال

افتتحـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 
مكتبـاً لهـا يف هـذه املدينـة يف آخـر سـنة 2016. ومل تـزْل منـذ 
افتتاحهـا املكتـَب ُتِعـنُي السـلطات البلدّيـة ِتقنّيـاً واملجتمعـات 
والنُّـزوح  التَّهجـري  لَوْقـِف  آلّيـاٍت  إنشـاِء  عـىل  أيضـاً  املحلّيـة 
ّدْعـِم  عـىل  املفوضيـة  عَمـل  مـن  جانـٌب  وذلـك  وللحاميـة، 
الشـامل  اإلقليمـي  اإلطـار  يف  بـِه  التزمـت  مـا  يف  هنـدوراس 
للحاميـة والحلـول )وهـو التطبيـق اإلقليمـّي لالتفـاق العاملـي 
بشـأن الالجئـني(.  ومـن هـذه اإلعانـة العَمـُل مـع السـلطات 
ُتـريِْس  وإسـرتاتيجّياٍت،  بحـٍث  مناهـج  َوْضـِع  عـىل  البلدّيـة 
التقـارب والتحـاور مـع املجتمعـات املحلّيـة واألحيـاء التي فيها 
خطـٌر شـديد. وقـد اشـتمل هـذا العمل عـىل التشـارك يف َوْضِع 

ُبُروتوكوالٍت وآلياٍت لتحليل 
الدخـول  وضـامِن  الخطـر 
وَوْضـعِ  بسـالم،  األحيـاء  يف 
املناهـج البحثّية التشـاركّية 
التشـاور،  يف  واسـتعاملها 
وَتْنفيـِذ الربامـج واملبادرات 
عـىل  امُلرتِكـَزِة  امُلجتمعّيـة 
وقـد  الحاميـة.  مبـادِئ 
َدَعـَم املكَتـُب امليـدايّن أيضاً 
السـلطات البلدّيـة يف َوْضِع 
النَّازحـني   ُ ُتَعـنيِّ آلّيـاٍت، 
داخليـاً أو املعرَّضـنَي لخطـر 
النُّزوح أو كليهـام، وُتِعيُنُهم 
مـا  خـالل  مـن  ُهُهـم،  وُتوجِّ
هـو قائٌم مـن برامـَج بلدّية 
مـام  وُيقَتَبـُس  وِخْدَمـات. 
تقـّدم مـن أعامٍل عـدٌد من 

فإلَْيَكهـا: الـدروس، 

إلنجـاح  الوقـت  إيجـاد 
ُيحَتـاُج  رضورة:  العمـل 
بالقليـل  ليـس  زمـنٍ  إىل 
مجتمـٍع  أحـوال  لدراسـة 

مـن املجتمعـات املحلّيـة، ومـدِّ أحبـال الثقـة والتفاهـم فيـه، 
الحامئّيـة. وميكـن يف حالـة  الخطـط  وَوْضـِع  الخطـر،  وتعيـني 
العنـف الحـرضّي أن يكـون الزمـن الذي ُيْحَتـاُج إليـه ضعفاً، أو 
حّتـى ضعفـني، بسـبب األخطـار األمنّيـة التـي ُتصاِحـُب حضوَر 
جامعـات اإلجـرام املنّظـم، وطبيعَة النُّـزوح غري الباديـة، وَجْعَل 
َفْهـَم  األحـوال  سـياق  معرَفـُة   ُ وُتيـرسِّ طبيعيـاً.  أمـراً  الُعْنـِف 

الكيفّيـِة التـي عليهـا تَقاُطـُع رضوب العنف امُلْفـِي إىل النُّزوح، 
واآلثـاِر املرئّيـة وغـري املرئّيـة التي ترتكها هذه الـرضوب يف الحّي 

أهلـِه. وعيَشـِة 

أفضل وسـيلٍة لَفْتِح السـبيل إىل الخدمات هي االسـتثامر الذي 
َيْنَفـُع امُلجتمـَع املَحـيلَّ كلَّـُه: إسـرتاتيجّيات إيَصـاِل الِخْدمـاِت 
ٌف  والِحفـاِظ عـىل حيِّـز العمـل اإلنسـايّن يف هـذه األحيـاء متوقِّ
إعدادهـا عـىل حسـب سـياق األحـوال. غـرَي أّن األعـامَل التـي 
َز توفـرَي الخدمـات األساسـّية لـكل النـاس يف  َتْقِصـُد إىل أْن ُتعـزِّ
بالتنميـة،  أو منطقـة مـا، وُتحِسـُن إىل املجتمـع املحـّي  حـيٍّ 
ـالٍت ال  ُ الوصـول إىل هـذه األحيـاز، ألّنهـا ُتـَرى غالبـاً تدخُّ ُتيـرسِّ
تتحّدى سـيطرة العصابات. ومن هذه األعامل، َتوِسـيُع الّسـبيِل 
أو َفتُحـُه إىل: الرعايـة الصحّيـة، والتعليم، والبنيـة التحتّية 
والتسـلية  املجتمعّيـة، 
والرياضـة، والتدريـب املهنـّي 
أْن  ذلـك:  مثـال  والتقنـّي. 
السـامية  املفوضيـة  ـذت  نفَّ
لشـؤون  املتحـدة  لألمـم 
الالجئـني والسـلطات البلدّيـة 
بينهـام  مشـرتكا  ـاًل  تدخُّ
اندمـاج  إرسـاِء  عـىل  للعمـل 
الشـباب وحاميتهم يف منطقٍة 
خـالل  مـن  الخطـر،  شـديدة 
فَقـوَّى  وفنّيـة،  ثقافيـة  ُورٍَش 
الِخْدمـات  وصـوَل  ذلـك 
ـعَ  ووسَّ املنطَقـِة  تلـك  إىل 
للتحّدَيـاِت  السـلطات  َفْهـَم 
عـىل  الواقعـة  واألخطـاِر 

الشـباب. 

الفاعلـة  الجهـات  ُمحالَفـُة 
امُلحاِيـدة محتاجـٌة إىل تعزيز: 
َد  مـن األهمّيـة مبـكاٍن أن ُتحدَّ
الجهـات الفاعلـة املجتمعّيـة، 
التـي ال  ُيتَعـاَوُن مـع  بحيـث 
والجامعـات  هـي  تتنافـس 
اإلجرامّيـة والعصابـات -ومـن هـذه الجهـات امُلناِفَسـة القـادة 
يف  واملتطّوعـون  املجتمعّيـة،  البنـى  تنميـة  وقـادة  الدينيُّـون، 
الخدمـات  إليصـاال  للتأسـيس  وذلـك  االجتامعّيـة-  الربامـج 
والحفـاظ عـىل إيصالهـا. إذ ُتِقيـُم الجهات الفاعلـة املفّضلة عىل 
غريهـا يف بعـض املجتمعـات املحلّيـة تحـاوراً بينهـا وبـني أعضاء 
العصابـات لرُيُسـوا االتفـاق عىل تيسـري إيصال الخدمـات، وعىل 

َشِهَدت هذه الّشابة الهندوراسية َقْتَل إحدى زميالتها. وألّنها َشِهَدت ذلك، ُأطِلَق عليها الرّصاُص أربع مّرات 

فأصابها وفقدت إحدى ساَقيها.
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تنفيـذ الربامـج التـي َتْنَفـُع امُلجتمـَع املحـّي كلَّـه. )ومـع ذلـك، 
فتحليـُل الخطـر بانتظـاٍم أمـر ال بـّد منـُه لُيتعـرََّف رسيعـاً كلُّ 
ٍ يف دينامّيـات العنـف ويف حـدود السـيطرة عـىل األرض  تغـريُّ

واملجتمـع يف هـذه املناطـق(.

ينبغـي ّدْعـُم الّشـباِك املحلّيـة ومـا يف املجتمـع املحـيّل مـن 
قـدرات: فبسـبب ِقّلـِة تأثري املؤّسسـات يف هـذه األحياء، وعدم 
كفايـة املعـّدات والخدمـات )بسـبب النمـّو السـكايّن الرسيـع 
وانعـدام التخطيـط(، والّريـِب، واملصاعب التـي تكتنف إيصال 
الفائـدة إيصـاالً آمنـاً، بسـبب كلِّ ذلـك، َيكـُرُ أن ُتوَصـَل بعـض 
الخدمـات يف هـذه األحيـاء مـن خـالل ُبَنـى املجتمـع املحـّي 
ومنّظـامت املجتمـع املـديّن. ومـن املهـم َدْعـُم هـذه الخدمات 
-التـي تشـمل املسـتوصفات الكنسـّية، وبرامـج دعـم املراكـز 
املجتمعّيـة املعنّيـة بالتعليم والشـباب، ودور الحضانة، وِشـَباك 
التواصـل النسـائّية- وَتْدِريـُب َمـن يقوم بها ليك يصـل إليها َمن 
يحتـاج إليهـا ِمـن النَّازحـني أو املعرّضـني لخطر النُّـزوح. وميكن 
ز أيضـاً إيصـال الخدمـات األساسـّية، وأن  لهـذا الّدعـم أن يعـزِّ
ُيْسـِهَم عـىل التدريـج يف إنشـاء بيئـٍة محيطـٍة ِحامئّيـة، بَتْمتـنِي 
ُ وُيحَمـى َمن هو يف  ـَباِك املجتمعّيـة التـي مـن خاللها ُيعـنيَّ الشِّ

ْعـِف مواِطُن. خطـٍر شـديٍد أو َمـن فيـه مـن الضَّ

ينبغـي مَتِْتـنُي األحبـال املمـدوَدِة إىل السـلطات البلدّيـة مـن 
إدمـاِج  َضـامُن  ُيسـاِعَد  أن  االجتامعّيـة: ميكـن  التنميـة  أجـل 
ـالت يف ُبَنـى املؤّسسـات املحلّيـة وأعاملهـا عـىل إطالـة  التدخُّ
عمـر االسـتدامة. فقـد بدأت املفوضية السـامية لألمـم املتحدة 
لشـؤون الالجئـني، وشيُكَهـا يف التنفيِذ، العمَل مـع املجتمعات 
م هذا  املحلّيـة عـىل التخطيـط للحاميـة املجتمعّيـة. ومـع تقـدُّ
العمـل يف طريقـِه، أصبحـت فواِئـُد َوْصـِل بعـض اإلجـراءات 
وتدريـب  املعـاش،  سـبل  )كتمهيـد  الخاّصـة  واإلسـرتاتيجّيات 
املـدارك  وتوسـيع  األطفـال،  رعايـة  دور  وتهيئـة  الشـباب، 
املجتمعّيـة، وقيـادة املجتمـع املحـّي، وتكـني املـرأة( بالعمـل 
الـذي تقـوم بـِه السـلطات البلدّيـة واضحـًة جلّيـًة. وكان مـن 
رَْصـِف األعـامل أْن عّززت شـأَن املؤّسسـات يف املجتمـع املحّي 
والتعـاوَن املجتمعـّي يف هـذه األحيـاء الشـديدة الخطـر، وأْن 
أبـرزت مسـؤولّيَة السـلطات البلدّيـة عـن معالَجـِة امُلشـكالِت 
الرّئيَسـة. ويف آخـر املطـاف، ُأدِمَجـْت بعـض هـذه املبـادرات 
رسـمياً يف الخطـة التنفيذّيـة السـنوّية التـي تّتخذها السـلطات 

البلدّيـة. 

العمـل اإلنسـاين وميـدان  التحـاور بـني ميـدان  ال غنـى عـن 
املجتمعـات  وأهـل  النَّازحـون  يشـرتك  حـني  اإلمنـايئ:  العمـل 
املحلّيـة يف ُوُقـوِع األخطـار التـي تهـّدد حياتهـم عليهـم وِضْيـِق 

مقاربـٍة  اّتخـاذ  الـرضورّي  فمـن  الخدمـات،  إىل  سـبيلهم 
ُمخّصصـٍة لـكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها، تفسـح الطريق إلنشـاِء 
وحاجـات  املحـّدد،  املـكايّن  السـياق  تراعـي  اسـتجاباٍت 
السـّكان، والتنسـيق مـع الجهـات الفاعلة املحلّيـة األخرى، 
ومنهـا الجهـات الفاعلـة يف القطـاع الخـاص. فـال بـّد مـن 
املحلّيـة  الفاعلـة  الجهـات  َدْعـِم  أ(  بـني:  التـوازن  إقامـة 
االسـتجابات  وَتْنفيـِذ  الخدمـات، ب(  إيصـال  املشـاركة يف 
جــ(  ضعـٍف،  مواطـَن  النـاس  أكـر  حاميـة  يف  املركـوزة 
ـع  وُمعالَجـِة املشـكالت الِبْنيوّيـة املصاحَبـِة لتحّديات التوسُّ
االجتامعـّي  واالندمـاج  املسـاواة،  عـدم  ومنهـا  الحـرضّي، 
االقتصـادّي، والَوْصـم والتمييـز القامئان عىل املـكان األصّي 

أو السـنِّ أو الجنـس.

ويف سـنة 2018، أطلقـت سـان بيـدرو سـوال خطـًة بلدّيـًة 
عـن  بإطالقهـا  فعـرّبت  سـنًة،   25 مدتهـا  لإلمنـاء  عاّمـة 
الحـرضّي،  التخطيـط  تحسـني  الخطـة  طموحهـا. وفحـوى 
ـل،  والبنيـة التحتّيـة، وأنظمـة وسـائل النقـل العـام والتنقُّ
واسـتعامل التِّقانـة، وغـري ذلـك، حّتـى تبلـغ سـان بيـدرو 
سـوال غايتهـا القصـوى، وهي أن تصبـَح ‘مدينـًة ذكّية’. ويف 
هـذا التخطيـط اإلمنـايّئ فرصـة للجهـات الفاعلـة يف ميـدان 
ه،  العمـل اإلنسـايّن يك تعمـلَ يف زيـادة اإلندمـاج وَتْنـُرَ
وذلـك يف ما اعتيـَد إهامله من مناطـَق جغرافية وجامعاٍت 
، املـكايّن،  سـّكانّية. إذن فاالسـتثامر يف االندمـاج االجتامعـيّ
بيئـة  ويقـّوي  املدينـة،  إمنـاِء  عـىل  يسـاعد  االقتصـادي، 
الّذكـر، ولعّلـُه  املتقّدمـة  املناطـق  املجتمعّيـة يف  الحاميـة 

يسـاعد أيضـاً عـىل َوْقـِف النُّـزوح.
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